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Atatürk bugün 

~tı.lcQra civarında Lô.lahan isi as-
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Şark seyahatine çıkıyor 
uk nd r hrimiz 

Tra · zona har ket dec 
Oradan Erzuruma gidecekler· 

A tntiirk' ürı §P.rr!f lcndircr.cldr.ri giizcl Trnb:.ontlan bir göriinİİ§ 

n 

ın,ası iki taraftan llerllyen 
demlryolunun iltisak nok- ---------------

' Kangalda dun 
meras:m yaptldı 
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i Uç gundur şchrımızı şcreflendıtmı§ olan W Öndç_r Ata,turk =
~ bugün "lzmir., vapuru ile lstanbuldan hareket ederek Şark seyahati· \ 
~ ne çıkacaklardır. ğ 
~ Atatürk evvela T rabzona gidecek. burada üçüncü u

0

mumi mü- ~ 
~ fetriş B. Tahsin Özer, ve diğer zevat tarafından kar§ılanacaklardır. ~ 
~ Cumhurreisimiz, bu seyahatlerinde kendilerine refakat eden J 
j Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü Kaya, ordu müfettişi Orgeneral Fahred- . , 
~ din Altay, Büyük Millet Mecliııi ikinci başkanı B. Hasan Saka ve bazı ğ 
~ mebuslarımızla, kendilerine T rabzonda iltihak eden zevatla birlikte, ~ 
~ otomobille Erzuruma hareket edeceklerdir. '( 
~ Büyük Önder Atatürk, bu Şark .seyahatlerinden sonra, tekrar f 
g §ehrimizi şereflendircceklerdir. ·\ 

ld~llhter • f. • . Ş k" 
~ ~ ~ .e'!1 mısa ırımız ar ı 
~' t' lnırı Abdullah dün Yalo· 

·~ t'!:İ§ öğle yem~ğini orada 
lul;.tU eyi de orada geçirmi~tir. 
,, ç k memleket içinde bir se
\ 

1~ıı lt ~cak olan Büyük Önde· 
\~lkıe~riinde bulunduktan son 
~!'l'l Uıeri Rof!1anya vapurile 

~. ' oradnn Ürdün'e gide · 

v 

İstanbul - Digarbehir 
yolu 200 hilonıetre 

kısalıyor 
Sivas, 7 (Hususi) - Bugün 

Cümhuriyet hükumetimizin ha · 
yırlı müsbet bir işi olan Jİmen -
difer siyasetinin yeni bir zaferi: 
Sivas - Malatya hattının birlc~
mesi Kangal halkımn coşkun te • 
zahüratile kutlulandı. 

Mayıs nihayetinde birleşmiş o· 
lan bu hattın Malatya - Sivas ta
rafından gelen ferşiyatrn son ray· 
larr, davul zurnalarla, birleşme 
mahallinde içtima eden bütün ci· 
var köylülerin neş'e ve heyecan -
ları arasında bağlandı. 

Bu törende, başta Malatya va -
lisi Bay lbrahim Etem ve Sivas -
Erzurum hattı başmüdürü ve Ma -
latya kısmı müdür muavini, bütün 
kontrol heyeti, Kangal kazası kay 
makam, nahiye müdürleri, civar 
köyler halkı bulunuyordu. 

(Sonıı , sa 4 Sü, 5) 
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ı,. ı <!r .. .. 1 ' · .J k 1 • C • cımın gmııı ıarcnrf cnccr · o nn ı ·n1111rla Aıırupaya gidc-

c~ cL'lilcri tebrik eder, saadetler dileriz. · 

Vol.·tor A r"s 

RüştüAras 
Bugün geliyor 

S on seyahati hakkında 

Mecliste izahat 
verecek 

Bükreş 7 (A.A.) - Doktor T ev
fik Rüştü Aras dün B. Yictor An
tonesko ile uzun bir mülakatta bu
lunmuştur. 

Bükreş civarındaki Baneasa' da 
şerefine Maarif Nazırı B. Angeles
ko ile meclis reisi Savlano'nun riya

(Sonu: Sa. 4 Sü, 3) 
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Yarın ki sayımız 
llauemizle biı lihte 
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Beyaz - Siyah-· Sarı 
3 renkli kedi! 

a ncl ticar et hakyermdeki dUnkU duru, ma celsesl , 
haylı enteresan oldu; Kedici Ahmet, yanayakıla 

davasmı anlattı 1 ~ 

p ., 
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Yarınki ilavemizde: 



2 - KURUN 8 HAZf RAN 1937 

Muvaffak bir eser 
Ankara civarında La/ahan istas
yonu güzel bir mamure oluyor 

1935 senesinde (3) milyon olan tiftik f 936 
senesinde (3,5) milyona yükselmiştir 

Cumhuriyette Peyaınj Safa "Asfalt 
snrhoıluğu,, başlığı albnda yazıyor: 

Türk saı... .. esine ve Türk edebiyatına 

garptan güzel eserler getiren edip · ve 
mütefekkir Vedat 'Nedimin iddiası san -
atkar Cemal Nadiri en ).ısiSall tar~fm -
dan gıdıkladı: 

V . d Diık 
zn sor '•r'" 

fHiUin <rıd k~cıGll • 

Blitüıı lıa) atını ıııcnı leketiınizdeki 

tiftik keçilerinin ıJnlıı i~ine 'akf et· 
lJıiş oları Yoı~ad saylun Sırn 1çi_iz ile 
geçen gün Ankara eh armda I.:ılahan 
ita yonun<laki tiftik l\iirnune ağılJa
rma gittim. Dürt yıl evvel gene hu !;ift 
Jiği 'e ağılları görmii ~tiim. Bu defa 
J;idi: imde ı1ört sene zarf mda clılc c· 
~ilmi~ olan ilerileme cforcccsnıi lilç
ınek f ır-atmı hulduın. 

lınım~Lır. Tiftik ccınİYetiııe ılalıil o· 
!anlara otu;ı: leke tln;;.ıtılmı~tır. Da· 
ıııızlık olmak iiıere 'cti~tirilecck te-, l> 

Artık, "Mas·1k faciası" terkibi, kla
sik ve meşhur bir trajedi adı gibi klişe 

halin~ geldi: Facia kelimesi maslağı, 

Maslak kelimesi faciay,ı hatıra getiriyor; 
cehennem kuyularından birinin ağzı gi
bi ölüme çıkan bu meş'um geçid, her 
sene bizden kurban isti~r ve doymak 
bilmiyor. 

- Evet dedi, merhumun hakkı var! 
Fikat tel< pencereli tavan arasından 

Paris\n arduvaz yığınlarına dalarak g,a· 
zetelere tefrika yetiştirmeye ç<\lışan Bal. 
zak sağ olsaydı san'atknrı öldürenin 
refah mı yoksa sefalet mi olduğunu bi7c 
daha kafi ıöylerdi. 

hilafına o ar~,tı 
"l'ehame/lu,, J~ 1,,, 
izdivaç meıasıtll 

hullanlll8 d' 1 cleriı~ miktarı tahii olar:ak lıcr yıl 1 
ılnha ızynıle artacaktır. Artma dcrc
ce,.,inde tiftik ı:-alıiplcrine ılalıa fa~la 
<lmmzlık clağıtılar.aktır. 

Ilıı lıu ıı::taki intihalarnnı ifade c· 
ı1ehilınek için 1111 tc~dıhiis\in lıa~l:ın· 
gıcını lıatırlatıııak i · tcriııı: 

Tiftik ceıııi ·eti damızlık tekeleri 
kendi uza ıııa parasız olarak da;;ıt11111k 
prcn_ihini takih cdi,·or. Ceıııiv~te da
hil olıınyaıı siirii ~aİıiplerinc ~ara ilt· 
clalıi hıı h•hler , erilrııirnr. 

Tiftik Cf'lllİ) etinin f~alİ\Ptlerirıdı· 
en ziyade ıııeııınunh ı·Li n;u<'ih olan 
cilıf't §imdiyı· kadar ·lıiikiııııt>t tararın
dan yarılan ııınr.Jıli varılıınlarııı lıa· 
'nra gitmemi olma~:. ınnddi olarak 
im )'ardmılorm kar'llıklarr nnılınfa· 
za eılilrnektt> huhımııa~ıılır. Daha 
ıııiilıirıı olnrak lıu maddi 'arıluıılnrı 
lıir i tilı al kn ·na;;ı vapan ı·emh·etin 
hirkaç sene onr; ~le' let ıınıa' ~nC'ti 
ke ilmi olıın hile artık kl'ıırli kendini 
ya atacak hir irıki af saflıınna gire
ceğinin :ınla-ılmnkta hulıınınaııulır. 

Belediye kazaları önlemek için elin -
den gelen herşeyi yaptı: Ağaçları boya
dı, yol üstüne işaretler koydu ve o ci . 
varda bir sey rüsefer noktası kurdu . 
Bundan ötesi şöförün mes' uliyeti çer . 
çevesi içine girer. 

Şoför, parçalanmak ihtimaline bedel 
olsa bile. bir türlü süratin cazibesine 
mukavemet edemiyor. 

Şöhretlert bi'ıe kadar gelen ıan'\\t 
ldirların hayatları hemen hemen umu 
mi denecek kadi\r sefaletle geçmiştir. 

Yaşadıkları zamanlar ku·metkri bilin • 
meyen veyahut ömiirletinin sonuna 
yakla ıp posa haline geldikleri zaman 
refaha ·kavuşalıilen san'atkarlar en kuv· 
vetll eserlerini mahrumiyet içinde ya • 
ratmıglardır. lşte ~n 'at karların fera • 
gat ahlbi oldukları )ddiası bu elim ne
ticcdl)n c;;ıknrılıyor, Fakat kim idc1ia ede 
bilir ki aan 'ate ölmez eserler veren o 
insanlar ömUrlerinin coşlrnn devirlerin ~ 
de refah yUzü gör&clcr c;lahn yiikaek 

Ma1Unıdur ki hıınılan veıli nl C\" 

' el tiftik lıiiyük hir lmh;ana . u~ra· 
ııı~lr. Ihı malı ullin ihracatı tamnıııi· 

le dunnuştu. Tiftiğin firatı eski ölçii 
ile hir okka ı ) inni lıe kuru)a ka
dar" clii~nıii ~tii. Tiftik keçi i :koyun ı;i· 
hi iitii, yağı 'c peyniri ve eti) le iktr 
sadi hir kıymet olmaclığı için tiftik 
fi)atlarmda g(iriilı>n im fe,Jnliide 
rlii,kiinHik lııı hayvan cin inin menu· 
tli) f'!İni tt'lılikeyc atmıştı. Tifı iğin ar
tık 'f'rgi ini \'ereıniycl'ek hale gelen 
Orta Annflolu kövliileri ellerindeki 
Jın) rnnlorr k<' me~c ha Iıımıştr. Eğer 
birkaç )Jl clalıa Jnı vaziyet. de' ıım ct
mi;; o] a)c'h Aııııılolııda c ki zanıan
larılnnberi ıniimtaz hir lınp an ırkı o· 
laral tanınmış olan tiftik keçi!li lm
gün t:unamcn ortadan kalkmış hıılu· 
nncaktı. 

1 .. te hü) le hir zamanda tjfıjr.j knr· 
t:ırmak iı:in ortm a atılan adar~ Yoz· 
gadm Sa) ın tl) l~n Sırrı İçiiz oldu, 
. ırrı İçöz şalı i ı;ayrctilc Ankarada 
!ıirkıu; arknda ile hirJikte hir tiftik 
~ 

·J!Cmi) eti te:.kil etti. Ve hıı ccıniyctin 
lıa~konhğma geçti. Bit- tnraftan Ana· 

• 
Hiikfmwt tiftik r.enıiyetine nltı r;e· 

rıcıJc yiiz elli lıirı lira , ,.nni~tir. Hu 
paranın ynlmz oıı )f'ıli hin lirası nıa· 
nşlaro ve iir.rctlcrr s:ıdedilmi tir. Yiiz 
on beş lıin lirn;;ı a~ıl ,,. nir lıirıalnrm 
in§nlarına gitmi§tİr. Geriye kalan 
dcvrolıınnıuı.;tıır. Umumi lıa ıliita gii· 
re ma rnf Jıiçhir zaman yiizde 01111 

geı;memı tır. Hıı masraf m içinde u· 
ırınmi merkez lıinasmm in;:atıtı, ar a· 
sı. çiftliğin heılcli, binilen fazla olan 
iiriinün erma) e i, çiftliktl'ki ıı te
i·atnım ve ağılJarnı 'e sair hinala· 

rın inşa ı, hııriçten almrp çiftliğe jHi· 
'e edilen arazinin 'e ~ayırlıkların 
lıf'<1cli, clemirhaş eı:ya, alat \'e sair c· 
tlcYat <lalıilclir. 

Sırn 1 ~fo: cifti i~i 'ari<latile remi· • ,, • • .. 'i' ;;ı ' • yctı gcnrn ırecc\! lıır mii iC.•e lıal ım: 
getirnı rk İştNliği i 1n ncy,~lr 'c mey
' a ız lıirı,:ok ağaçlar <liktirmi:tir. Bağ 
'e lıalıc;e ycli§tİrnıi~tir. Bugiin çift· 
likte dikilmi~ olarak iiç lıin sii~iit, on 
iki hin kavak nğacı. hin kiik haj;. 
muhtelif mC)"\'a n~aı;larmclan he~ bin 
ngaç 'ar<lır... Hun !ardan lıa1ka liç 
yii7. elli hin hncleın riclam dikilıııi; 
hıılıınınaktaclır. Yozı;aıl t'İ\ arında iki 
) iiz hektarlık lıir ~ayır 'Ur.uda geti
rilmiştir. 

Bu tiiı·lii arazi. ASIM a[İSkı) - 1 
(Sonu: Sa . . ; Sii. 3) 

Niçin? Çünkii şehrin batak yolla . 
rından arabasını kurtarıp da biraz te -
mizce ve c}:izgünce bir şoseye giren her 
şoför, farkına varmadan, b:r asfalt sar -
hoşluğu duymıya başlar. Donmu bir 
yağ tabakası üstünde kayar gibi hiç sa r 
sıntı vermeden kay&n arabası içinde 
bütün vücudünü bir afyon gevşekliği 

sarmıştır. Gövdesini tuzla buz ediyormu~ 
gibi sarşan şehrin kaldırımlarından kur
tulmak. onun biraz evvelki sersemli 
ğini tatlı ve derin bir asfalt sarhoşlu 
ğuna çevirmiştir. 

Artık paqiıılanacağını da bilse gU • 
zel bir yolda ötmek hasrctilc frenleri 
koyuveriyor. 

Maslak faciaları. hiç sU§hesiz şoför . 
lerin sarhoşluklarından doğuyor; fakat 
rakı, esrar veya eroin sarhoşluğu değn. 
medeni bir iştiyak ifade eden asfalt 
sarhoşluğu. 

Son Poatada Burhan Cahit yazıyor: 
Refah, san'atkarı ölcl-:irür mü? 

eserler yıuatmıyaçaklardı? 
Ş.'iphe yok ki tı~yatı kazanmak mec • 

bııriyeti dimıığın b~tün fosf()runu ka • 
bartır. sinirleri yay g·b: ı;!rer, hayali 
temmuz gUneii kadar aydınlatır. Bu va
ziyette san'att..ir artık seferber olmuş. 
tur. Sefaleti yeıımek isin büt ün si 'ah · 
larilc mücadcl::ye giri§en bu zç raki gay· 
ret ona herkesin görmediğini gösterir, 
duyma<lığını dızyurur ve bu hızla ıney· 
dana getirdiği eserle tarihe gecer, Fakat 
eline birşey geçmediği is in sefalet i de· 
\'am ederek hayaJ ve şiir aleminden 
alemi crvaha göçer. 

Bugünün kalem ve fırça tutanlan:ıı 

böyle kof bir feragat zevki ile avundwr
mağa im} an yoktur . 

Günlerin peşinden: 

Hele şu işe bakınız! 
ı:...ı..i lııs:Iterc- l.rc,lı .n.t;.: .. : .... : C.l..,.. wrl,;,.. .ıtJ:h:i--1-öP•~ı-,l..:. •-.... ıı:. 

v ar : Krallığında lngiliz sarayının adetlerine nasıl isyan etti ise ev• 
lP-nm~ ışinae de gene İngiliz kilisesi usullerine uymadı. Dünyanın 
bu en zengin asilzadesi F ransada nikuh törenini Anglikan kilişesine 
karşı isyan etmiş v~ "fakirler papası,. adı ile şöhret almış bir ki.iç i.ik 
papasa yaptırmıştır. Şimdi lngiliz kilisesi yapılan nikah muamelesi
nin doğru olmadı~ını ilnn ediyor! 

Hatırlardadır ki kral sekizinci Edvardın evlenmesinde ~n 
biiyük zorluk çıkaran lngiliz papasları olmuştu. Zavallı adam niha
yet krallıktan vazgeçti. Fakat görülüyor ki papaslarm çıkardığı zorluk 
burada kalmayacak. Şimdi de galibn Anglikan kilisesi usullerine 
riayet edilmedi diye nikfılıın bozukluğu iddiasındn ısrar olunacak. 
Y~mi hu gidişe bnkıhrsa krallıktan sonra şimdi de dinden vaz
geçecek! 

Hasan Kumçayı 

Almanya Ue ff•lt' 
are•ı~d•. ~ 

. Holudn tiftik keçisi besliyen ve yetiş· 
İiren kiıııselrnleıı aklı erenleri etrafı
.. a toplı)arnk, hir taraftan ela hiikiı
tnct ııczdiııclc te~elıhli ler<le hnlunn
ı·ak tiftik 'keçi ini telıdicl c'len telıli~ 
kr~ İ ntlntmağa çnlı.,. tr. llu çalıfmala
rıı ı ilk cınercs i olarak lıükfımet lıcr 
yıl nınıldi yardımda lmlunarak tiftik 
cı'ın i ) f'l İııin faaliyetini takvive etti. 
n ~er taraftan ) crJi tloknma 'fabrika-
1ıırm ııı clcdet he ahına yapacakları 
i~lrre hir ui lıet dalıilinde tiftik kul· 
lam"alnrı kararlıı~tırılıh. Tiftik iize· 
riııdt>n nlınan rc-.im miktarı azaltılclı. 
D.ılı :ı cıııra milli malısullerin lıiına' e
sine ıııntuf olan itlıaliit \C ihracat 're· 
jinıiniıı tarıziıııinıle gene lrn tiftik 
nınlısulii daima gi;zdep uzak tutuhnn· 
<lı. 

Tiftik cemh etinin fh·at dii:;kün· 
liiğiine kar· ı g~lrı1ck içi~ ı:.arf cıtiiji 
nw ai lıugiiıı nrtrk tamarnilc mnk n· 
'lıııa 'anuış tı) ılnhilir. Zira hundan 
yedi rr1 C\' ,-.1 okka 1 ) İrmi lıeş kuru
şa olan tifti~in ki)o,u .)nuli yiiz otuz, 
yfü: 1...'"Trk kıırıı .. n çıkıı11ı; ılr ki hu da 
c~ki .okk.ı İl•· ik i ) Uz kuru~a yakın 
hır fıynt ılı•ıııe'.tir. llıı ~:nede Anaılo
lutla otuz' il fıyt>ti :ıliikaıl;r eclcn tifti· 
ğiıı lllf'\ cıııliHti kıırtıılılııktnn ha~ka 
inkişaf snflı~ıııma girmİ-ı: l ir. ] 93:; 't-c· 
ne inde ( :~} mil) on olan tiftik hf'i
lrrinin rııiktnrı 1 !>36 ene i sayıııım;lu 
(3,5) mil) oıın ':•ktığı giiriilıııii~tiir. 

1 11ıııııı1 uıııtıını1 111ııııııııı 1111 ıııııııı 1111ııııııııı 111 ıımıııı 1 ıııtıııııııııııııııııı1111 tıııııııı 111 ıııı111 111 11 ıııııııı 11ııııııııı1ıııııııııı111ıııı ıııııı1 111 ııuııııı1111 ıııııııııııııll'''"'" ''''ııı ıııııııııııı111111ıı111111 1 111ıııııu1" 
Askeri ıttif 0 

yok 

Şimdi tiftik malı ııliinlin ı:emel· 
milel pazarda kı) nıetlenıniR olııın 1 

ilırar.nt mih azerıemiz üzeri:ıe hayırlı 
te ir ~ nparı hir amil olmıı .tur. Jlu e
ne tiftik ilırncntımız )"l"cli ınih-on ki
'?) n hulmtı:ı; hır. Bıı da kı),n;t itiha· 
rılc on buçuk milyon liralık bir er 
'ettir. Orta \ ıınılohıcltı arpa ,·c huğ· 
ılay mnlı ~ıı1Icri kafi olınndığı zaınnrı
Jnrdıı ki; liiııiin lıüt<;c ınih n:ı:cnr. · ini 
l~n~in edf'n şı·y tiftiktir. Gen~· kii) lii 
tıfııkteıı nlılıj:;ı parn ayesinıle<lir ki 
ıle, letC' olun 'n~i horı·ııntı 'aktirıclr 
iiıl İ\·ehilnırktrıl ir. 

rakat tiftik ('('lltİ\•eti tiftik mnlı-
ııliiniin kı) mcılrnıne~indcn ı:onrn 

'!17.İfesirı i hitnı i-; telakki etmiyor. Bun 
ılan sonra tifıil ı•irı .;; İn :n 1 !alır i .. iuf' 
f'lıemnıh el Hrmi~ tir. f ~te \ıı! :ı::n :ı 
trenlC' ii n ""' rek ·•at me~nfctl" ol~n 
Lalalımıılnki tifıil.. Niimuııc n;tıJlnrı · 
nm le'i inci(' tnkib edilen rs ı] ı~ak.;;:ıcl 
hudur. 

Hnp·anlnrın r lJfn c: ı sıır"ıilc elde 
edilen yeni mahsuller geçen bCne a· 

Bahşiş usulü kaldırılmah J11'1tA 
Dnily Telgrnph R01f Jel r.4~ 

Alman harbiye nazırı ~ >: f 
von Blombçrgin Rofllla Jy!l~·Je Oarsonlar cemiyeti reisi Rect"'P lilbar diyor ki 

'' Yüzde onlar garsonlara verildiği 
takdirde kaldırzlmalzdır! ,, 

·· ·· l · ·nde t~ gon.ışme er netıces~ et 91.l 

ımmya ~rasmda, ~ıhaY ıroa>'a ~ 
larda bir askeri ittıfnk 0kiiltiif 
bildirmektedir. Yalnıı I cı-kU~· ..il 
sında teş:tiki mesai yapı 8birbir~~ 

DiinkU nüahnını:r.da muharrir Hn· 
snn Kumç;:ayı, Fransada gRzino, lo
kanta ve emsali yerlerde bah,iş usu
lünün kaldınldığmı yaıarak latan • 
bulda bu gibi yerlerle bunların ça· 
lıştırdıklnrı garsonların bu hususta 
ne diişündüklerini sormuştu. Bir 
arkadaşımız Garsonlar Cemiyeti 
Reisi Bny Re<:ep Kibar oğlu ile gÖ· 
rüşmüş, dü!Üncelerini teabit etmiş-
tir. 

Cemiyet Reisi şunları söylemiı -
tir; 

··- Yiizde on garson hakkı her 
memlekette vardır. F ransada kaldı
rılan bu yi.izde on değil, ayrıca gar· 
sonlara verilen bahgiılerdir. 

Bahşi§İn kaldırılması hakikaten 
çok yerinde bir harekettir. Ancak 
yüzde onlar tamamen garsonlara ve
rildici tal:dirde. Yiizde on ve bahşiş 

selesi lstanbulda da islah cdilm~· 
"'i icap eden bir iştir. Lokanta, gazi
no, bar, birahane, kahvehane ve 
emsali yerlerde içilen ve yenilen her 
h:mgi bir maddenin tutarı olanım1 
muhakkak v iizde on garson hakkı 
zamolunur. H esap görülür, parayı 
verirsiniz. Siz yüzde onları tama-

men garsonların aldığını zannediyor 
sanız bu 1annınıı;ı hemen değiştirin. 

Hiç bir müessc~ede yüzde onlar 
tamamen garsona ''erilmemektedir, 
Bazı lokantnlmda yüzde onun bc~i. 
hnttfı bnzı barlarda yiizde onun ondn 
biri garsona verilir. Bazı lokanta \'e 
barlarda, otellerde çalışan garsonlar 
ise doğrudan doğruya aylık alırlar .. 
l leın ne kadar biliyor musunuz?. 

20 ile 40 lira arasında gibi bir pa
ra!... Halbuki bu garsona yi.izde on
lar tamamen kendisine verilse eline 
70 - 80, hatta 100 lira kadnr para 
geçer. 

işte bu garson bu miktar pnrayı 
temin edemeyince ·mi.işterileri biri • 
birine tercih etmekte, diğerine daha 
iyi hizmet ederek bir bahşis kopar • 
mıya çalışmaktadır. Bugün öyle gar 
sonlar vnr ki, haliyle, elvariyle bah
şiş dilenmektedir. Bir barda 1 SO -
200 lira sarfeden bir zengine sıraııı 
gelince vüzde onların tamamen 
kendisin~ verilmediğini bile söyliye
rck bahşi~ almaktadır. l\lüessese sa· 
hipleri garsonların haklarını yarrya
rJya hattZı daha fazlaaı ile aldıkça bu 
bahşiş dilendliği siirüp gidecektir. 

Bundan birkaç sene evvel beledi-

yeye bn! \'urduk. Yü.zde 'onların ta- a ,ı 
l · ı kk ltaka ' 'e Aluıa0Y.' ek"'· ... mamcn garsonlara veri mesı ıa · ın- J d ~ · urec lif' 

da belediye daimi encümeninin bir prof~lir,f~lebJ b~~;tistik fa~ 
karar ittihaz etmesini istedik. Bele • matogra 1 

· ' e e 
1 d bıılllfl1~ 

karşılıklı miibadele e 
diye böyle bir nizam koyamıyacağı-
nı, ancak lokanta, bar ve emsali yer- dır. dlllfll ,, 
lerin sahipleri ile cemiyetin anlaş - Ad!aababa nakl• · ft ~ 

,.,ıet'~r.: maaını söyledi. Ticaret Odasına bn~ Daily T elHrnph ~~ e ,<Jtf• 
vurduk. O da bu işte garsonların mum.birinin bildir?1~'Aclı,."";...a f 
hakkını teslim etti. ilk olarak Lo - beıistamn merkezıTII hl",cfi,.... 
knntacılar Cemiyeti ile nnlaştık. Dessiye nakletmek ~ 
Keyfiyeti garsonlara ve bütün 1o· landır. ~ ~ 
kantalara bildirdik. Fakat hiçbir !o~ Adiaababa. şah!ld.'f:.- .,.,..;i 
kan tacı buna yanafmadı. sma ve yüksek •'\aı dt"ıt" 
Yana~maz da ... Çünkü y\i1.de on• merkez alarak kalma 

l\\r müoıuıeıe sahiplerinin o kadar cektir. .. .... uf' 

. çok işlerine yarıyor ki... Bu paralar· General M•I .. u,b'! 'bit 
la diğer miiıtahdimlerin aylıkları, t'· ') _... ,..~ ı..ıl 
l~ktrik, havagaıı paralan, hattn diik Roma 7 (Huauaı..J btfİ• Ol':" . 
kan kirası bile çıkmaktadır. bı eannsmda garbi ~ .~ş ~ 

b askeri kola kumarı 1.~bit , 
Gnraonlar yüzde ire veya be~e ftalyan genenıh ~a ~:...uıcU • 

raı:ı c.,JmaRmlar derseniz, bunun da d b d b re 0 11•· tcsin en ir en ı · 
imkl'mı yoktur. Çünkü ihtiyac inıanı ı .. ·---_.--...,,-O 
<'n az paraya da çalıştırmaktadır. Bir SA F ıcil'' l 
ROracm yüzde ' beşe raiı olmazsa di • A. Dode • fi. tl" 
ğer biri kolayca · yerini do1durnbilir. · kuııııc-1' 
Yiiıde onlar garsonlara \'erıilmeli; Sayfiyede 

0 
• ııtJ ııfll•/ 

bir ro~. loo. , 
bah~iş muli.i o z aman bizde kendili- 1 VAKIT Kitabe\~ 
ğinden kalkar.,. ' .. 
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Fikirler: 

•• 
ıı 

Kitap mezarhğı 
Yazan: 

~ 

ı~1 eıaı Nuri ileri 
f 

b .. bir müddet evvel, Bey · 
Ilı 11Yük bir kilisenin bodrum 

;ııı ~am bir kitap deposu 
~r 'Yuz binlerce cilt orada 
• cd;Ykuya dalmı§. Kitapları 'tn. Sayfalarını kan,tır -

l·t' bu kitaplara sillesini 
ld ıç biri artık okunmuyor. 

c !ok .. Sahibi, zannederim 
i &ıtti 
~ . . 
~ ı>ları Yaz.mağa, sonra bas· 
~ ~nra tıatmağa ne kaclar 
~ ~lrni§I Kitap ta modaya 
~(ne .. Bir aralık fevkalade 
fJr ti'or. Halk. bir kitabı 
.,· ndan sonra bir ölüm ür 
l\~Yavn o kitabı sarıyor ... 
thı·~ Yok .. Kitabı alan kal -
K"ı ayc o kitap unutulup 
d .. Utüphanelerde, ımh8 flarda 

~ l\~ler ve neler vnrl 

C. ~lraz evvel Fransıı: mu • 
il'uk h~ct'nin e erl!!ri fevka -
~ İa ~ır rağbetteydi. Şimdi 
bu ~1 unutulmuş. Acaba bu 

~()!~un doğsa bir rağbete 
~ur rnu} Pek şüpheliyim. 
\>ll~ ~ düşmü~. harap olmu~. 
'ıııu tı~lc büyük teveccühe 
' t bır kaç eseri (siyasi e· 
ti lldurn. Bnyat, fevkalade 
B c alınmaz dereçede köhne· 

~~~dan §U. hü15.sayı çıka~~-
\ı. t~p df!:ıılcn ne ne de sut 

JOr 
~ k,' 
~tdtaplar hakkında su mü-
, ~tıniyorum; lakin, ekser 
~1.. az zaman sonra bozu -
~:ela bizim bundan evvelki 

B·ı. §imdi ha varmış, ha 
1.1 .. ~ Çocuk bunları asla o

" ~'-) ~O) lJcuııc.ı.. DIUı.-

~li~ e .. 
~il~~nıze Arap edebiyatını 

'liıtı dm, Şamın, Endülü -
~t kdebiyatı. Bunların için· 
~ alacak ne var~ Hatta 
.ı Cdcb· "Cih ıyat asla mevcut ol. 

o) an edebiyatı için büyük 
il ~azdı. 
Ctı D'd W• T b. 

~tı ba&ı. ecegım. am ır 
tarı rız nümunelerinden 
~ kı~'~ cde~iyatrdır. Bu e _ 
bı~c ası~lerı var. Bunlar da 
~ b'rıc ındi geliyor! Bu kla. , ~,:r ~aylisi (zor ile) oku • 
~tıı.k albuki öyle olmayıp 
iy,.~ kılsa kimse bunlara ragw. 

·~ ~e 1 , tek 
°'?Q

0 
?ar ederim, kitap. ede -

ltı~t daya tabi. Moda denilen 
ijJ ~~adiyen tebeddül ve 
~ 1Yor. 7..aten moda te
~ ~jktir, .Benibcşer, eskiye 

~t, ~k~kı, tekrar moda o -
~tıı 'ilde ın bu. da muvakkat. 
~. h tnclerıne kar§ı gelmiş, 

•' et e~ vakit ehemmiyetini 
~ l"nış kaç eser '3ayabilir-

~~1~j1kınrş. bazı milletlerin, 
~ Cdc~az olmu4 dillerin bı-

1Yat var. Bunlar ne 
Yilt 

h.~~clatt· ~man ile, mekan 
·"' r. ır s· . ı,. -.ı:ıJcb,.. • ır e.s:r~n zamana, 

'l J)c~ - ~.tmesı ıçm ya onun 
~~t h ~u~sek bir mahsul ol 
~ ~C}·da_l'.ıcı (mesela dini) se
,. ~I Cs ra çıkması lazımdır. 
~ıq·~ el er bedii, edebi bir 
il h<la_~ llladıkları halde ebe
t~ ~Crj oluyorlar. Bunun se· 
tı~c ~ nefasetinde değil, 
~ b· ayınız. 
tı ır C8 • 
t ~eri crın payıdar olma· 

\~Ulctf n ch.cmmi~etinden zi-
ı 1 r.·· bır esen tutmakta. 
~Q~ "orcb·ı · .. 

~~ ~ b() 1 ır~ınız. Klasikler-
,"lıı. (f2fl Ylcdır. Mesela bir 
lj~. 0Pc) . h 

•vcl.!kl Y1 ırzıcnn edi • 
• ~ld ara ezberletiyor. Ki-

~ r;ı en el . N' . ll ~c e gezıyor. ıçın) 
(),,} r 0 derece nefis mi) 

ı~ .r e d '"'l ~~ ~tt o] cgı · Bir millet, 
t~ıı.l°llckrn.k . diğerlerinden 

ıstıvor da. nnnn 

r·: A ıdeın zamları 
Şehit rlc1ğiştiriliyoı, 
geni/oın1fil tatbik 

t1diltJcelı 

Elektrik şirketi erkanının mu 0 

hakenıcslne dün devanı edlldl 

Kabahat kimde '.l 
1 

Kıılt•ın zaııır111 ı:;iircn \i~rrtıııf'nlr.· 
rin 'İla)el kiiltiir ılircktürli.i~ii tara· 
frndan listeleri tetkik cılilııwktedir. 

Tcıkik:ılı ikmal eıl i lf'nlct lıf'nıen 
ta~ılik eılilerrk \'İla) c-tlcr" ı;iirnleril
nıekı"ılir. ilk ıcılri :ıt iiğrf'trııcnlı>rİ 
maa~larınr 'ilayrt hu ıı~i hiitı~drrin
dcn alnuıkta, \.ulenı zammı r;"ir"ıı ti~-

Giimrük müfettişi cürünıde tekrar 
olduğunu söyiügor 

---~-- ... ~-- ........ 
için o kitaba fazla propağanda yapt· 
yor. 

. rclmf'nlere lıcr 'ıl hiitı;rıle ) apılarak 
hir miinakalc ile 'c-ni rami arı Hril· 
nıeklc\ eli. 

Hu. ~ekil har;r ıl<'falar knrışıklıl..la· 
ra sehchi)ct ,·crdiğiml<'n kıdem 1um· 
ları için ) r.ni hir şekil ılii~iiniihnrk· 
t"dir.· nu ~ekil ılr olonıatik kı<lmıı ı;ırn 
mı ,eklidir. Yapılan tı-tkikl<'r ıwtirr· 
"'indr. lıazr forıniillPr te~hit f'clilrrr.k 
\'aıh('t ona ~i)r~ diizdtilrr('ktir. 

Bu dediklerimin sıhhatini İspat 
etmek için aziz okuyucularıma eski 
eserlerd~n. muhallidattan sayılan 
kitaplardan bir kaçının tekrar göz. 
den geçirilmesini tavsiy: edebilirim. 

Meseii1 ~anı pek yüksek olan Na • Saııfiye yerleri 
ınık Kc•nali e1C! alınız . Yorulmadan, .:1, 
U!!antmıdan, bıkmadan bir eseri S' e g • l ı• 
nuna getirebilirseniz size aşkol~mn t v az zn o a 

Her devrin, her ı:amanın. her yı - Belediye tarafından 
lın temayülJeri, zevkleri başkadır. sınıJlaı a agr ılıyor 
Birkaç devrin temay\ilüııc uygun 
gelecek bir eser bulmak. öyle bir e- Hl'lc<liye ikh:'.':ul ıııii<lür1iiğü eayfi· 
seri yazmak ne kadar giiçl Evet, c- ) f! ) cdcrinıieki ı;a7.İno Ye )13hı.;~lı•rin 
debi mnh:ıulat ta nyniyle bir.moda • tarifel<'rini yalnız ta dik <'diyor, bıın-
clı darı fuzla parn i s tenınr.ıııesine ı:alı~ı-r. 

Me-.cla On Dördüncü Luis'nin "orılıı. 
zamanmdaki çeket ve P"'ntalonlar • . 1kıı a<l miiıliirlii~ii .. rhrin ay fi) e 
dan birini giyip sokağa çıksanız r.e- !erini , .r. hnrnlardaki ga1.i110 ,.e hahı.;e· 
ye benzer} Oralara d~ gitmeyiniz. leri Einıflara avıracak, hunlara gUre 
Üçüncü Napoleon devrinin elbi~tsi- birer tarife te;hit cclec<'ktir. Bu u· 
fe sokağa çıksanız size ne derler? . retle bir ~ayfh ~ yerindeki gazinolnr-

Üçüncü Sultan Ahmet devrinin thı fi\'atlar hirihiriniıı :l't ni olar:ıktrr. 
kıyafeti, bugün, ancak opera komik- Kadıköy SU •İrketl 
lere yakışır. Edebiyatın da bundan Kaılıköy Su Şirketinin kat'i satın 
zerrece farkı yok..... Daha ilerisine alınma mukavele~i birkaç gün zarfm-
gideyim mi~ Bilgi de öyle .. Bundan da imzalanacaktır. Murahhaslar cliin 
n•••- ;:-1 -·•••• l JO"-llUl&:i \.;. Ç;,.;\,, \ri. ,\nk:ırayıa (!İtmi5lcrt1ir. 
tabını açınız ve okuyunuz. Nazari- Kadıköy suyıı da hir tenımm:d:ın 

1\nadohnaka~ınıla kııllaııılıııak ü· 
zı,n• "«'liriİen mulzcnu:,·i 1•iiıııriik 

' n • D 

n•::-ıui verilnwdr.ıı Huıırnli ) ak;ı:ıın<la 
kııllanıııaktan eııçlıı Elektrik ı;irketi 
l'rkanınm ınuhakcmc!<'rinc <liiıı ı;iiıw 
riik ilıti~a ıııalıkrıııc~inılc <lc\nın e· 
ılilıni;:. :;alıitlcrin clinlf'nııı<'i! İ ıw ba~· 
lanını~tır. 

İlk olarak ılinlı·nen güınriik nıü · 
fott i~i ..ı\h<lulla!ı ~ıınlan ı;i>ylcıııi~tir: 

- Nafia Yckalcti tarafından hu 
İ ı; İn tahkiki i~in te-:kil l'ılilr.ıı koınie· 
) ona ınc>ınur edilelim. ~irketin Si lalı· 
tarıı;;a<laki hami lıattmtla lllC\ l'lltl a· 

t'I • 

lctlrrin numaralarını tetkık Nlcrek 
ıı;İ rketin miihmulisi 1 laş:mdm hazı i
ıalınt aldık. Ilu izahat !! nasındıı Ha· 
~inı. ~ilalıtarağadaki haıı iilr.tlerin 
munf kı ımdan oldıı~nnu tİİ) leıli. ,\· 
ym 30 uncu giinii tetkik. 'e t<'~hit f'l· 
ti~imiz aletlerin hani hattan ~irket 
tarafından iiktiiriilmektc olılıığunu 
li~rmerck an~ım1 f ahriknyil gittik. He 
nimle herahcr Nafin V.-kiıkti hukuk 
ınil!laviri Tahir, Osman İ) e telsiz tcl
~raf müheııdisi Eınin ıle lıulıınnınl.;ıa 
idi. Ray Emin "' Ycla i~ raponınu tı·t
kik ~ili. Sonra haYai hattaki alrtlere 
huktık. Tnmaınile ~ökül,Hiğiinii 'c 
~ck!'oİ\'onerlPrden orada kalmaııns ol· 
cluğn;nı giir<lük. Ua~ıniihr.ndi:ı lla~iııı-1 
ılen hunlarm Ü"küdarc1aki nnharlara 1 
n:ıklrılilcli~ini ii~remlik. nir. ll<' hu-

Poliste 

Biletsiz giınıeni11 
cezası 

yeler öyle değitmi§ ki 1 Yalnız de • itibaren belediyeye ~cc;l!<'ektir. 
mirbaş olarak hetıap ''e riyaziyat ka- Spor salonu inşasın- Cskiidarda oturan 16 yaı;larnula 
lıyor ki onlar da tam bilgiden ma _ Haı·rettin bileteİ7. girdiği Fener ta<lı-
dut değildir, hedihiyattır. dan vazgeçildi nm duYarıntlan atlarken clfo;tıtÜ!• a· 

Tarihi tetkiklere giri§ilmek lazım Eminönü JialkeYİ bina~ı yanında ğır Eınrette nralanmı~ur . 
selirse edebiyatın her türlüsü oku _ C\\'elcc temellerinin kar.1lına~ına ha~- CUMBA UAN DÜ.)TÜ - .A) yan· 
nabilir. Lakin tenevvür için eser 0 • ]anan 8por ı-alonunun inı:a~mclan Yaı :-araycla oturan ..ı\li i--ıııi111le lıir \:Ol'Hk 

kunmak lazım gelirse bunun baya- µ:cı;ilıni~tir. Spor Ye konfc>rans !'alonu c\in cumha~ından <lii!"erek ımılıtelif 
tında artık bir feyiz ve bereket kal. Beyazrtta yapılacaktır. Bunun için yerlerinden yaralannı;~, lıa::-talıancyc 
mamıştır. Evet, fikir nasıl ilerliyor, yer aranınakıaclır. kaldırılmı~tır. 
ne gibi bir tekamül takip ediyor? DAVET MAKA.Sl.A YARADADI - Teş-
Bu ciheti araştırmak için edebiyatın Fr.n.r.rbahrc - Günc.ç ,Hııltteliti Tr.r \ ikh etle oturan Abdullah Re~ikta~ta 
köhnesi, bayatı pek mükemmel tet- tib /Tcvetirıd;n : " herl;er Ilamdh·e tıraıı olınağ:ı gitnıi~. 
kik edilebilir. Fakat maksat istifade S:6.937 !'alı siinii nat li.30 'la fakat aralarıntia hir ~1iinazaa çıkarak 
etmek ise edilen gayret hederdir. Tak:.inı sta<lmıla yapılacak Hapid - kavgaya ba~lamı~lar. Hamdi ımıka~Ja 

işte s~leflerin bu kadar gayretle, Fmcrhalı<:e. Gi.inc~ nıuhtl'liti nı:u;ı i· Abdullaln yaralamı~, tahkikata ha~-
bu kadar himmetle vücude getirdik- ı;in n~ağıcla isiınlc.ri yrzılı fntholl'ula· lanmıştır. 
leri kütiiphaneler, milyonlarca cilt- rm aat 16,:\0 ,1n Güne~ kliibiinıle hu· l'ARA/,Aı\'MIS- GalataJn gezen 
ler ancak bir zaman için itibarı haiz. lnnnıaları tf'hli~ olunur. verıoiz takınıınılar~ Abdullah pofoe 
dir; o zaman ı;ceçtikten sonra unutu- Cihad, Hiiı<aınettin. Hı·~ad. Faruk, ı~üracaat cder~k ı\li adlı hiri:ı.i tara· 
lur. söner, ~ider.. Ya;:ar. ~J. Rc•acl. R17a. A\'tmı. 1hra- fınclnn bJC;akla yaralanch~ınt ~öylcmiş 

Bizim (Kütüphanei Osmani) • hinı. Dani~. 'frlilı. NıH"İ. 5al;ihattin. tahkikata ha~la'.~nıı-~ır. . 
mizde de, bizde matbaa pek geç icat Rehii. Fikret. "\nmık. Hiilr.n.1. _ . DW\IZR DU.)Til - Dun :ılıalı 
olunduğu halde neler ve neler var! B .. .. l . d }'ann d"' - Üı;kiiclardan Küprii) ~ ;:rlen npurcla 
B l 

. . • .. ugunun eser erı e, • un- h' k 1 . · ,, ı · . . 
un arın ıçınde zamanına gore, de. k'"I 'b' ) k z b" , ır aza o mu~. 'apur u-.e f''e ~ana 

ğerli eserler mevcuttur Edebiyatı u daer w~1 
.'b.

0 
baca . .' .:-aman.I .' ~. }a: sırken 12 \'a~larımla lıınıail adırnla hir 

w • •• •• •• - nar ~ gı ı, ugunun esn erı uzerı- ~ -. ~ .. . .. .. 'r I 
mız zayıf oldugu halde gonullu ya k'"ll . . B' ror.uk clenııe tl1t!<lllll~tıır. apur. ı ı>r-• ne u erını savuruyor. ır eser on, • 1 ' ·ı k ı 
zıcılar meydana bir cok eserler koy b b Ik· dah . d hal clnnnus 'r. ınaı urtıırı ını..tır. . .. • on e.". e ı a zıyn e sene pay1• ; • 

muşlar .• Araştırılacak olursa kufler, dar olduktan sonra sahibi gibi unu- Yenı lıanıvaylar 
paslar ıçinde birçok ~eyler cıkıyor t J B ı · .ı · J • •• -· k · k. · 
H

. l Y dd • · u U"rır. " ""lı<ıenın ııç mtıstc.oına· Tran1' av ~ır · clı e~ J l"l:-.leın al'aha· 
ıç umu madık bir ma eve dair . kt ( Elb 'd 1 'h ' · · · .1 1 · 

k
.. ·h • sı }O ur. • ette gı er, ge en cı a· lar"an hcı. tane. •nı ı ıt ıa ı;?;"nı::lctnı~· 

metru at var. Fakat bunlar ep hı- ı) d · B" d , l 1 b' · · I ı· 
d
. l d" ne· emı,., ız en ev' e ge en ır Ye karar \ erıııı-:tır. hı nrabalar · a· 

rer cenaze ır. Ruhsuz ceset er ır. m } d · · ı · · · · 

r
'lfı 1111111 11111 11 

· 11 1111 eş lUr a am. tıh - Har ll) e ara~ında ı~lıyrc·ekt ır. 
1111 tımı •ııııtıtl tıı11111ıtııtı1111t1ll llttıııll ıı11111ıııı1tııı111ımıı111111ııııı1111111ın1111ııuııt1ııı111111ııııı111111ııtıt11ııı1111ıı11 11111111 ıuııııııtıt11•11 11;,,,,,ıııııuıııııtnıı 1111oıııııı 111 ııtıMıı11 11 nııııııı 111ııı', 

j Kim okur, kim dinler? 1 
i i 
J Saat dokuzdan sonra seferden çekilen tramYayla· J~in anbyamadığımız bu karr~ık tarafına sac!cce i 
l rın yerini doldurmak ve tabiatile ucuz olmak üzere, işaretle iktifa ediyoruz. Burada söylemek istediğiıniz İ 
E bir müddettir otomobiller Eminönü ile Taksim ara· ~ey şudur ki; şoförler tram,•ayların seferden çekile- E 
~ sında onar kuruşa adam taşımaya ba§ladılar, şoför- rek ahalinin hiçbir vasıt&sız ve ayakta kaldığı bu za. J 
j ler cemiyeti buna itiraz. ediyor. Belki doğrudur; çün- manlar kıyasıya hareket etmektedirler. Bir otomobil ~ 
~ kü otomobil, bir otobüs §eklinde seyrisefer eden bir kaç kişi alabilir. Nihayet şoförle beraber beş ki~i .. Fn· İ 
1 ticaret vasıtası değildir. kat sabah ve akşam on kuruşa adam taşıyan otoma· ~ 
~ Yalnız bir nokta: Belediye zabıtaınnın da billere dikkat edecek olursanız bunlann dokuz hatta i 
i ~ura. b~ i.~e mani olduğunu İ§:tiyoruz. Bazı günl::.: on kişi bile taşıdıklarını göreceksiniz. i 
'i Emınonunden on kuruş vererek Taksime gitmeğe Bu doğru mudur, §Üpheaiz hatalı bir seyrisefcr.. j 
i alı,mış müşteriler, bunu yapamıyor ve işi tahkik ettik· Zabıtanın bu işi menetmekten daha ziyade intizama ğ 
! leri zaman da zabıtanın on kuru~a adam taşımayı koyması beklenmelidir. ) f menettiğini haber alıyorlar. ~ 

J Kim okur, kim dinler ! I 
.... ıııııı111111ııtu1t1111ıııttıı11ıuıtt1ııı11111ııı1111111ıııııtııı11111ııt1ıııu11ııı11111111•tlilltı111111ııı1111111ııllMlftııııııllll1t1111lllllll1111111tııı111111tlllllttııııılllllt111ııtlllllU11111tlllH11111ıııtNl11111ıllllllt11111lllllt11ı11lllllllt1 .. 

111111 İİ 'r.rine t' ~kii ıl anı ~·drr"k iıletlc
ri ıniilıiirlcclik. il•"') .ı iı.·c-rinılc ) apll· 
~ıınır. t!'tkil-.all<ı da l•ıı hıııaf fıh•tlcr
ılcn lnızı•ıııı:ı Be) mml ıPıL:ınıı:ı 'eril· 
ıli~i ni Hıııııeli <"İhctiııdc ı!c kullaıııl· 
ılığrm te-lıit rıtik. ~ırl et bıt :ılctlcri 
Yaıılrı-lıkla kııll:ınılı~ıııı iJdiu ı·tıi. Fa 
kal 7.~ılıul ılı·~ · l<tir. Çiinkii lıir (lrfo 
ıJr;;iJ, hirnık dr.fa 9~9 Ecn~iııılcııhcri r: .. 
gctircli~i f'~) il) ı lın,ka ) c>rlcnle kullan 
ıııı~tır. Çiiriiıııılr trk<'rriir \ anlır. • 

huldriıııııu :ni M •nlıı: 
- Bu iılctll'r;ıı ıııuaf iıktlrr oldu

ğıınn na ıl f('shit rttiııir.? .. 
Sııhi<l ,\lıdııllalı. lııml:ırı lf• .. hit i· 

ı.;in ~ipnri~ tl<ı yalarını tPtkik ettikte· 
r :ni, lıu ılo ynların tctkikin<lrn anla· 
~ılalıilccr~irıi fii;ylcıli Ye fİizlerinc ~İİ) • 
le denuıı rtti: 

- Fııknl f'rk:iıı kalıah:ııi hirihiri~ 
n in ii:-1 iiıı~ al•) or. i\I l'Selii lruı7.mı da· 
ir,.ı:i fen lı<'y!'linr. fen lıc) C'li ıııfüliiı·· 
lcrı· ... 

Hıikiııı rnrdu: 
- Kiıııin 1111' 

0 111 olıııa~ı l[ızıııı ~rl· 
ıliğini lıiikfınırt komi eri lıilııwz mi'~ .. 

- !\lı·. 0 111 olnrnları icahcdcnlerin 
i::inıl~rini lıilılinlik .. 

Snhicl Ahılııllalıtnn ~onra ıliıılcııc· 
ı·ck 

0

olan Tahir. Emamwlidiı:; 'e Snla
ıııoıınn \akit ~('Çilli~ oldıı~ııııdnıı rn 
lıa?.iran giiııii tliıılı·ıııııclr.riııı• karar 
\'CriJıJi. 

Bah11 /1öy lıastaluuıe
si11de Mu;ıyene 

Bakırkö) Enmııı .ı\kli~ c '" \":ıhi· 
)C lı:ı~talıaıH'"İ polikliııiklı·riııdı• ııııı

a)cnelerc lıa~lıınıııı~tır. Pıızıll'tr~İ gün 
lcri dahili, cerrahi, di~ , :ılı ı;iiıılcri 
fizikoter:l\ i. tlalıili, cerrahi, kul nk. 
ho~:ız, burıııı , giiz, eli~. ~:ır~:ıııılıa ı!iin
leri clalıili. c<·:-rolıi, ~öz. rontkı'n. ılii;, 
p!!r:cnılw ~iin I ı•ri fizikııtcra\ i. dnlı i 1 i. 
C"crralıi. tli-:. ı•ıııııa ı.:;iinlcri ho~uz. lııı
nın, kulak, c·ııııı:ırıc~i ··iinlı·ri un1İ .. . 
lı:ıstulıklnr mtta) en~ Pdilmekte<lir. Si· 
nir 'e akı 1 hn hıl ıklnrı i"e lıc·r ~iin 
ııı uayenc t'<l il ıı•r'-. t rıl i r. i\ 1 u :ıyı·ıwl er 
ahalı ... aal 11 ılcıı 15 e knd:ır ) np1l· 

mnkta<lır. 

H onseı vatuar için 
isıiınlah 

Kon en alil\ :ır lıinaı:ıı iı;iıı Şt·lı;ı:,ı· 
<ldıu,.ınıla i~ıiıııHık cılilrıı \ crlrriıı l,a-. . , 
fi ı•ı•lıni,· cı·c;;i anla ılıııı~ıır. Bııırnıı i· o • I" 

ı;iıı ) mitlı•ıı h:ızı hinalar i tiıııl:ıJ... cJi· 
lcrt•!-.tir. 

KUUUr lş:erl 

Ortaokul imtihantarı 
Ortaokullarda 5 lıazirand:ııı itihu· 

ren ha~lıyal'ak olan :.iizlii iıııtiluınlur 19 
hazirana knclar hitirilı•l'ektir. Süzlii 
iıııtilıaıılanla ıııtı' affak o!aıııı) an tnlc
belcr eyliil ele' n•:.İıtıle ) aprlm·ak olan 
H iit ii ıı 1 ı'lll<' i ııı L i lı:t ııı rı :ı knl aC"ak 1 :ırılı r. 
Seyahate çıkma it f sUyen 

öğretmenler-
Külıiir llnkaıılı~ı taıjf n) larııııla 

yıınl içinde S"Zİ) c ı;ık.nınk i lİ) cıı ınu· 
ulliıııl er iı·İn kızı kolıı lıl-.lnr '.\ amıtrr. 

•• "' f ' ,.,.,. 

tır, Oğretııwnlcr hııhıııdııkları 'i\[ı· 
yet okullarına ndrc .. lı•rini hıral-.arnk 
okulılaıı a' rıla:ıil<'l'l'klntlir. Yıılııız 
t~dri~atın ha ,l:ıııı:ı~ıııdaıı nı-~ııri on 
giin cn·cl 'wJ.:İft•lı•ri ha~ma ;;elıııi§ w 

laı·aklardır. 
1\ÖY KAl,l\INM f \'T~.)Ufl' iTi 

Kiiltiir Bakaıılı~ı kiiy k:tlktıııııa· 
ı i.i ctraf ıııda ııc,rİ) at } apıııa~a kıı

rar vcrıni~ 'c hu nr.~ri) nim ilk ) cdi 
kitabı ı;ıkmı.,tır. K itarıl:ır Kiiltiir H 

Ziraat Bakıınlı~ı tanıf ındı:ın 'iicuda 
r;ctirilmi~Lir. Bunlar; mey' neılık. lıağ 
cıhk. ta' ukçnluk, ipckı;ilik, arıcılık 
'c ~iitçüliiktiir. 

'Hiitiin hıt nc~riyut kii~·liilerc dağ1· 
trlıııı~tır. J\itaıılar ki.i, liiniiıı 'l' lıl'ı
kf' in anlı) :ılıilcc<'i;i hj,. li,mıl.ı ) azıl
mı~tıı. 



Bu sene yapılacak 
sanayi işleri 

Sümer Bank umumi heyeti 
bugün toplanıyor 

idare meclisi raporuna göre 

/(ağıl fabrikası genişletilecek, sun'i ipeh 
ve meri11os f abı il1atarı açılacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - Sümer 
bank umumi heyeti yarın (bugün) 
toplanacaktır. Bu toplantıda 936 
yılına ait iş ve J1esap raporları din
lenecek, bilanço, kar ve zarar hesap 
]arı tetkik olunacaktır. 

Idare meclisi raporunda geçen yıl 
faaliyeti, fabrikaların vaziyeti. uzun 
uzadıya izah edildikten sonra içinde 
bulunduğumuz yıl içinde yapılacak 
olan işler şu suretle h1,Jl:ısa edilmek· 
tedir: ' 

Mevcut kağıt fabrikası bazı mun
zam tesi3atlo genişliyecek, fabrika
nın istihs()l kabiliyeti yüzde 25 nis· 
betinde artırılacaktır. 

Buna ait tesisat ve afetler sjpariş 
cr.lilmiştir. Nihayet iki ay içinde fob. 
rika imal kabiliyetni arttırmış ola. 
rak çabşmağa ba§layacaktır. 

Diğer taraftan Konya Ereğlisinde 
lrvis su tesisatının tetkikleri biti
rilmiş ve inşaat ic:;in hazırlıklara ba,
lanılımştır. 

Ayrıca fabrikanın rasyonel bir şe
kilde tev~ii kararlaştırılmış . ve bu· 
nun için makineler ısmarlanmıştır. 

Gemlik sun 'i ipek, Nazilli ve Bur 
~a l\'1erinos fabrikaları gelecek ay 
içinde işletmeye açılmış olacaktır. 

Beşinci pamuklu fabrikası olarak 
Malntyada Türkiye iş ve Ziraat ban 
knlarının birl~erek koyacakları ser
mn vclerlc kurulacak olan fabrikanın 
mak~ne ve .tesisa.~ı ~!~arif edilmiştir. j 
Revıe kantın, mudurıyet ve memur 

evlerinden mürekkep olnn ilk inşan
İS\ bugünlerde başlanılacaktır, 

Beş yıllık sanayi plnnı mucibinı.:e 
kurulacak olan kimya sanayii Üze· 
rinde tetkikler ilerlemiştir. 

Yine program jcabı kurulacak 
olan porslen fabrikası tetkikleri aynı 
safhadadır. 

Kendir sanayii için il,k merlınlc ol
m~k tizere şimclilık iki ayrı mıntaka
da birer ihzar fabrikasının kurulma· 
sı ile iktifa edilecektir. 

Böylece iki buçuk sene içinde beş 
yıllık sanayi programının büyük te
şebbüsleri bitirilmiş olmaktadır. 

Karabük demir ve celik fabrika
ları da dahil olduğu h;ldc 939 sene
si başlarında program tamamen biti
rilmiş olacaktır. 

.Banka ve müesseseleri mernurla
ları için bu ıene f ngiltereye staj için 
talebe gönderilmesi kornrlaştınf· 
tır, 

Karabük demir ve çelik fabrika. 
lan içi nbu sene lngiltereye staj için 
taleb'! gönderilmesi kararlaştırılmış
tır. Banka ve müeıseselerj memur1a· 
rına emin bir istikbal temini için bir 
pansiyon kasası kurulmaktadır. Bu 
yaz fstanbufda bir kurs acıl rak 
banka ve müesseselerde çalışan me
m4]ar111 nawrı ve umumj bil~ileri· 
nin arttırılması için çalışacaktır. 

Banka 936 senesinde on bir mil
yon liraya yakın bir hacimde ın~a 
ve tesis işi başarmıştır. 

Alman - Yu~oslav 
Müzakereleri başladı 

.Belgrad, 7 (Hımıai) - Alınan 
Hariciye Nazırı Baron von Neutrath 
bugün saat 1 1 ,45 de tayyare ile bu
raya ge1mit ve Batvekil tarafından 
kar§ıl8nnufbr. 

Baron von Neurath'ın yanın .
da Haı·iciye ve proparanda neza
retine mensup mütavirlerden 
ba!ka Alman lktıaat Nc;;:;ıreti müte
hassıslarından da bir zat ~ardu. 

Bugün hemen mü:r:akerclere bat 
lanmıtta· 

r· İbni Sina. JQ 

21 Haziranda Büyük Türk aıırfllJ 
lstanbulda üniversite big0 0 

enstitüsünde ihtifal gapılaC1~ sere 
filozofun hayat ~e e ,., e1e lıtanbul (A.A.) - "Türk Ta

rih Kurumu ba§k.anlığından:,, 
Türk Tarih Kurumu büyük 

Türk hekim ve filozofu 1bni 
Sinanın 900 üncü yı1dönümünün 
bu büyük ve eüzide ilime l~yık 
bir tekilde kutlanoıuım düıün -
müt ve geçen sene a::r.aıından pro· 
fesör Şcmaettin Gün.al ay'ın baş · 
kanlığı altmda bir "lbni Sina ih · 
tifaH komitcşi,. ıeçerek ite ba~la· 
mıstı. 

bir eserle tbni Sınan ~ 
ıüzel bir katalojunu L.tile 

"nase~· 
tır. Bu ihtifal ınu · Si 
loji enstitüsünde ftrlnde' 
n:ıa ve basma eser e 1~tıt 
kep bir sergi de ~ç~k f.fİ, 
Tar.ih Kurumu, ~uy ··ıeıi~ 
ve lalam eserleri ~u mi 
nan ori iinal bır k 
nü renkli ol&ra ıtu1'' 
Basımevinde baıtırrtı 

Alman hariciye na.11rı von Neu ihtifal 21 haziran, pazartesi gü· 
rath öğleden sonra yanında Al - nü saat 14 de Üniversite biyoloji 
manyanın Yugoslavya elçisi oldu ~nstitü;;ünde Türk Tarih K~ruınu 
ğu halde Stoyadinoviçi ziyaret et· t"rafından ac:ılacak ve muhtelif 
mi~ ve bu ziyaret eşnasmdaki mü- Tiirk ve ecnebj Alimler Jbni Sina· 
lakat bir ,aatten la;ıla .siirmü,tür. ~Jn ilme yap!ığı biiyi.ik hizmetle ~ 

fal pros:ramı ayrıc• 
ilan cdi\~tir.1 T Af/O~ 

ôZBEK S ,. ,.,,, 

Bir müdde~ ıonra Swyadino . ri tebarüz ~tlirerek konferanslar 
viç bu ziyareti iade eı.ıni~ ve mü .. vçre;r:Jdçrdir. Bu aJiml,..r rı:ıc .. a. • 
lakat(\ uzun müddet devam edil . .nında Beynelmil~I Tm Tılrihi Ce· 
mittir. miycıi fahri reiei M. Louvain, Tıp 

f akülteJİ tıp tarJhi profesörü Dr, 
Akşi\m Başvekil B. Sto.yadino· Tricot • Royer ile ayni cemiyetin 

T t.tkent1 7 (A·~ ~ 
Sovyel Özbekistan.. ..0 ~ 
f bni Si nanın ölüın""~ :"Jt 
yı)döntimünü kutlaııt ~· 
aJiyette buhmdın-1< 
nasebetl~. lbni Sin~~ 
arapça, latinu v; 1'e~ 
nadir nüıhal.nrı, ~tıt· 
hanesinde toplanrı_t ~;oı . -' 
tan §ark~ı1arı fbnı, bil'' viç ttmıfından nazır Jerefine bir fili reisj profesör Dr. Gomolu da 

ziyafet vcrilmİf ve ziyafette nu • d da makaleleri havı 
l 

· . var ır. 
tukl!'r s?Y c.?mış~ı:: Ba,vekil Sto· Bu miinasebetle Türk Tarih rctmcktedir. 
yadmovıç ~oyl~d~~· nutukta Yu • Kurumu lbni Sina komitesi büyük /~ti 
gosla vyanın Kuçuk An laf ma ve _:..;;;~~....;....::..:.:..:....::;..:;!:...:;.;:.:.:::.::;.::.:,..::,:.-:~;_-,.,..,.,...~-......,--1~ I /(l ' 
Balkan. Anlaşmasına .k-:rıı olan Sovyet sporcuları' Sivas·- ıvl.1 ~,· .n,,f; 
sadakatınden bahsetmıttır. • • r· 

b P P / 
• j (lJstr(lllı ı ıtı _, ... 

Kral nai i rens avel istira · · ge zyor deıu ... 
hatte bulunduğu Slovcnyeden ya- ı Törene iıtirak ~. ıeri 1 
rın dönecek ve Alman hariciye Ankara, 7 (Telefonla.) - Ha· 1>Iarak, biıe bu gu"t.Jhı ~ 
nıızırını kabul edecektir. her verildiğine göre Sovyet spor · bu İn~.i afı yarat.ıı.n. ~Jıtif 

RüştüAras 
(Ü~t)<lllL J inci şayıfada) 

setlerinde bir öğle ziyafeti verilmiş
tir. Tiirkiyc Hariciye vekili öğleden 
sonra Başvekil B. T atarcsko ile 
uzun bir miilakattn hulıınmustur. 
Aksam iizeri, B. Victor Antonesko 
tar~fından şerefine bir ziyafet ve
rilmi§tİr. 

Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras 
bugün saat on Ü<; buçukta Romanya 
nıpurilc şehrimize gelecektir. 

DOKTOR ARAS MECLiSTE 
iZAHAT VERECEK 

cularından mürekkep bir kafile ve onun dahiyane dareJıil• tf 
ilkteşrin ayı içinde memleketiıni· yürüven büyük Bat~ r 
1e gelecek, Ankara, İstanbul ve metli Na.fio. Vekili ı\ı~rıl"~ 
lzmirde halvekleri sporcularımız· ya minnet ve ıükran ,,aı 
la futbol, güreş, eskrim ve bisik · zam teuhürat ve ~ ,ıtilf,~ 
Jet maçlım yapacaklardır. kopan ~vk ile izhar ~~ 

Sovyet sporcularının bu ziya • Bu İfte cansi.pe_ra~e ~ 
reti halkevi ~porcu1arının gecen meleyc, törene ."!''" ,it':.~ 
sene Sovyetler Birliğine yaptık · lülere ını ütenhhıthkçe 1/b~1t 
ı ... 1 ,,..; .. , .. ~U"Ç°l.l J8Qf: ~\.U••h"'- .ı:-. M:ı...1: r.---1• l.::ı .. .r.--t uıııJ "- ~ 

Rapidl" Ankarada yetinin gerek&e rn ıı•" jıl 
Yapaca1irı maçfar muvaffakıyeti ve !de"cıild~~· 

~ retleri f ükranla ya ' ,-, 1 
Ankara, 7 (Telefonla) - tik yük itin yaratıcılarııı;i)M ~ 

maçını pazar günü Fenerbahr.e ile minnet telgraflarıd~·'·ıdi· . 
yapan ve varın Güne~ - Fener kın tezahüratı bil ır1111., ı,i 
muhteliti ile karııla§acak olan Sivu ile MalatY• 1JJJ." 
Rapid takımının pı?rşcmbe, cumar si Diyarbekir yolun&J 

1
,r.i ııi' 

tesi ve pazar günleri Ankarada re kısaltmaktadır yhe ıtı"' 
maç yapması için cereyan eden cak Cizre _ Irak ' ~ 

lranla yaphğımiZ 
anlaşmalar 

Ankara, 7 (Tele fonla) - Hari
ciy~ Vekili Dr. Riiştü Aras çar~am
bn günü şehrimize gelecek ve o gün 

dilen ıııli~kiilı.itı <hı ıııiizakcratı yakm· Parti grupunda, son seyahatindeki 
dnn takih hu)·uran . alıiıı :ılı Hazret· temaslar hakkında mufassal mallı~ 

Dün Mecliste tadik edildi 
:t\nkara, 7 ( 1 hıeu•i) -- l\Iedisiıı 

lıugünki.i topl:ıntnnda f stnııhul auli· 
) c hina ının yanıırnsı iiıcl"İne le kil 
olunan vcnilcıne hürolnrııım kaldı
rılıııasııı~ı lıiikimlcr kanununun ınu
'nkkal ııın<ldeJnclcki müddetlerin 
112:111rl111:ı ma, maarif lcskilutma aid 
k;ınıınuıı l 1 iııci mnıldesi lıiikmünün 
ı)c iki ) ıl tcciliııc nid kanım liiyilıala· 
rmııı lıirinci nıiizakcrdcri )Rpılnıı§ 
'c lmnılnn oıırn Tiirki' c - İran ara· 

' • k !erinin 111iiclalıalelerilc hcrtaraf etti. ınat verece tir. 

müzakereler neticelc:nn=:ı~ir. lamrıçtır. 1ı1-tıı. 
Rapid burada Anlt:ıragücü, Sivas _ Malıltya 1 J~ Gen~lerbirllği takımları ile kar • lometredir. Si\f&l~~a)'' f;,. 

ııla§acaktır. rede bulunan ~etıJ1 ırıdıt:e~il 
lzmlrde yapı1acak maç'ar rum hilttı ile bırleJ 140 

Ankara. 7 (Telefonla) - Bey- tirkayadan Mıılat)'• 
1
, / 

Doktor Arasın bu ayın 1 5 şinden 
Böylece: I) Ticaret 'c scy-r.i t:foin } k d sonra Bağdada lare et e eccği söy-

ııııuıheılesi; 2; Trmı il :ınlaı<mn ı; lenmektedir. 
3) Giinırük f aaliyctinin tanr.iıni ııııı-
kuycfennmesi; 4) Hudud cınniycli BAŞVEK1LIN BEKLENEN 
'c lıuclıul ilıtiliiflnrmı,ı halli ınuka· NUTKU 

'ele i; S) na lari muka' clcu:ımc i: Ba~vekil Jsmet İnönü, beklenen 
6) faclci ıt1iiC"riınin ınukaHlen me i; nutkunu, Meclitsin cuma toplantı-

ında iıııza <'clilnıi~ olaı; ıımalıcclc ' 'C' 
nıukn, cicJcrin ta cliklerillc nid kanun 
l~yilınlarııım miiznkcrc ine ı;ccilıııi:r 
tır. 

7) !\Jfü:nlıercti :ıdlin~ nıuJ .. n,clcnaıne· sında verecek, itimat istiyeccktir. 
ııi.; H) 'l'dcfon H! t~lgr:ıf aııhı ıııa ı; ----------------
!) 1 llavııi C} rii efor ınukuH•lı-- i: ]O) Muvaffak bir ese" 
1knıııct nmkll\ clc:-i, hircr hircr iınz<ı· k 

Bu ınünn <>hctlc üz alan Hnrici· 
)C \d.ıileti 'ekili , iikrü ~ar:tcoğlu 
mc\'Zuuhalıi muahede 'e nıukm ele· 
lı:rin nıiitalen iyle müzakeresini i~ıc· 
miı: 'e hiitiin leı~lisin ık, sık \C ii· 
rckli nlkı lariylc kar ıl:ınıın hiı· lıC'ra· 
nalla hu! unırttıflur. · 

JJ. Şükrii Saracoğlu özlerinde şüy· 
\ <lcmi)ir: 

Uzun yıllardıuı hcrj lran ıledctilc 
olnıı ıniina ebatmıız iri kom ulıık, İ) i 
clo l lı?k 'e İ) i kardeşlik esa lan mı dn
) anryordıı. Şalıin~alı BazreLJcrin in 
ıııemlPkctiıııizi Y.İ) .ırr.tlcri iki Jc, Jet 

landı. 

İki memleket nrıMndrı nktcılilmiş 
hıılunıın nmahctlı: \'C ıııııka' eleler in 
ta dil lcriııc ııiıl k:ınıın lii.' ilı:ılurı 9· 

kunnra'k kalıııl ci:lilıni~tir .. 

Jliikiımcıinıi:r.le İr:ııı ılm lct Şahin· 
a1ıi,,i arasında nktcdilcn ınuka' elde· 

rin 11. \f. i\(r<')j,.j tar:ıfrrıclnn knhıılü 
iizerinc İran de\ Jeti mccliııincc Tijrk 
ınccli. inc ~elam ,c ıımlıııhhctlcrinin 
rinı f'l ıııak:ıınınca hiMirilnıcsiııi lt'k· 
lif <'den takrir ~ekli alkı)lar ara mda 
ukıın:ırnk knhnl nlımınıı~tıır. 

fccliw ı;ıır~~mıhn ;;iinii lt•J•lannı·ak· 
trr. 

rııiina elıatnnıza )cpycni lıir nflıa· _....,... __ ,.._ _______ ..,._ __ 
nııı açılıııa~ınıı hai,., olclu. ttc lıu ye· Doçentlerin maaşlarrna 
ni ılenin icaplarına un;un hukuki ~a 'n 

ı alııtalıırı kurmak 'e höylerc iki de"· Ankara, 7 (Telefonla) - Uni-
l~t ıln tlıı~ınu lıııkul~i hağlıırla tur Ycrsite docentlerinin maaşlarına 
111 etmek znrııretini dtı} an hariciye· zam ynpılma~ına dair olnn kanun 

niz hir lıry4'ti Tnlıraıın giiıırlı•rıli. projesinin r:nciimenlerdeki tetkikle-
ri C) etimiz iki tnrnfl 1 ıuiizakercl<'r ri bitmi tir. 

rlc ıııııtarl olan mii~kiilatla karşıla~nuı· Proje bugiinlerde umumi heyete 
,1ı. rfpr iki lıı·}<'l \:tzifcl riniıı t>n iyi sevkedilecck ve meclisin tatilinden 
ifa ~<'klini Hl.ılİ~C'rinc ııılit kahH"n önce kanuniyet kesbettrilmesine c;a· 
) ardımda arnrlı H' ara ını tçeaılOf rr- lışılacaktır. 

(Ü.~tyanı: 2 inci. fıJıfnda) 

ıııetlı·rinin tahmini yekıinıı ıla hu· 
ı;iin (160,000) lirayı ı;eçınektedir. 
Diirt. (ı,.-'i hiıı diiniiııı artlziyi ihtha c· 
den !;İftlil.:tc dikilen ficlanlar her e· 
ne bii~ iiverek kıymetlerini ıırtrrar-ak· 
!arma 'e diğer tesi al dılıi ) eni i ti· 
iadeler tcrııiıı cdercldcrinc "circ lıü· 
k - ~ 

ıını<'I tanıfınılan yapıları yar<lııııla· 
rın ka-sılığı lıugiin fazla ile mulıofa· 
za eılilınektc lnıhııHlıığu · nıcyclandn· 
dır. 

. IHiliin hıınlarn:ın ayrı olarak (Tif · 
tık 'iiınııne a~ılları) çiftli~i i~incle 
~ok ~iizc-1 11 trci!alı 'İİ<·11ılc1 ı;ctiril· 
rni~tir. I\lıılıtclif cliirt yr.rclr tliirt hii
yiik Jıanız 'ardrr. Tiftikleı-i nkarnak, 
çiftliği "ıılnnrnk ic;in a) rı l~ isat ya· 
Jıılını\lır, Sonra L:ılnlıan i ta ... yonun· 
rlnn hıı~ln arıık çirtıi:in orta:ınclaki 
Nrafa lı~kiııı ll'pe) e kadar giiu:I hir 
yol npılmakt;ıılır. Biitiin hn iııınr fa· 
nliyctleri Jıiuikren '" ılikilrn a~aı;lar 
) ctiştikten soııra Laluhan 'fifıik Nii
ınııııc a~ılları <:iftliği ı\nkarıı ı·irnrm· 
da en &:;ii"cl hir lll""irc, miikrııunel 
hir rnunııirc haline ı::irınis olacaktır. 1 

nelmilel İzmir sergisi komitesi redir. f ı;1el •J 
Türkıpor Kurumuna müracant e· Müteahhitlik "1711"~ 
derek. sergi n:ünaaebetile bazı maktadır. SivastV1?vrilı d!Jİf' 
spor hareketleri tertibi ricnısın?a uıakta bulunan 

1 
sib' l~ 

bulunmu§tu. Bu istek mcmnunı · kadar tamamlZlnlll'!ur· t1 ~· 
yetle kar~ılanmıştrr. döıenmesi ba~lllJT10İY'ri1'te, jl1 

Bu yıl lzmirde birkaç seneden· haye~ind:n e-vvel .. eeel< ~ 
'beri muhtelif sebet>lerle yapıla.mı- komotif dü~iiğ.ii ol ~''· 
yan Ballc~n S?iires birincilikleri, su dcvl\m edecıktırd r 01•11ı ~~ 
sporları Ti.irkiye hirindliklcri, ~n Erzin':'an~ ~,. :\lnıııı' ~il 
kari\, İzmir ve htanbul tenb mu · da miileahhıthk dır· t 
~1:akn1an yapılacaktır. aliyetle calışrn.~k~:ktirıdfeı1 
Terfi edecek rnuallim!cr hit tC\ahhüdünud' ııe J;i 

lamak için efüı e~ ... ,dit· · jq 
Ankara, 7 (T clefonla) - Maarif . fetrııe"· e•' 'jJI 

1 l!P.yretı ıar b"rl~pı .1,u-_,1 

Vekaleti orta tedrisat mual imlerin- iltisak hattının ı~rı te~~t P") 
den terfi ed,.ceklcrin )j,tcsini hazır ve 57 inci kısınl h bt~ i ~ 
lamaktadır. Bunun için. tefti~ rapor- kilon"ctrelik artı• ırıe~•': b'' 
ları ve 5:cm~r tetkik olunmaktadır. calı~tlamıyan ~bı~ r:ok k' . .ctifı 

t d h al r "' d. 1111 ı "ı' t ev·: iki şirke a a mıyo tına, ye ı "'.Y " ·kf1'• , Af 
Ankara 7 (Telefonla} - Kadı- sai mücldctınde 1 bt ıı·, 

köy Su :,·rketinin ,atın alınması er • f •kJ "'l har ~ı 
rafında Nafia Vekiılcti ile ~irket mü- lS l a •' fıiJ 
meSStlleri arasında yapılmflkta olan l A ll e e ,,, ıı a 
~örii§meler sonn ermi~tir. Mukave- U erzn JefontD.~~i I~~ 
J,.nin imr..ası ic;in şirket mümcssill~ri Ankııro, 7 Cf.~ , eıı'0 ,,,iı~~ 
önümü:r:deki hnfta Ankaraya gele- Millet Meclisi but~e pıtrıı etil" t 
cektir. lal harbı m<'lı~ıtledı ),ü1t6f1'tlci1'ı~, 

Diğer taraftan, lzmir kİefon ~ir- ''erilmesi hakkın. 8,jııİl'l ıe bt'I e 
f d 

•w• 1__ pro}e 1'' 
ketinin hiik\unet tara ın ım sntın ettıgı .-.unun. . yııeıı 
alınması etrafında sirket mümessil- tirmiı ve proJeY' 

9 f /O 
teri il~ Nafia Vekaleti arasında ya· tir. IJ/ı O ) / 
pıhm görlişmel~rdc yalnız döviz İ§İ AI şid. 7 ( }~il'"'r 

1 fl J k k l 1 c:ucı1· .-.t1ı1' ~1 ı 
ihti a ı o ara· a mıştır. Saint • wc ıa- b8btı•.cı ,,d•••. 

Hu işin de yakında hir anlaşma ile ~iclük Quo ,·oıı J:Jıd }lıt1•• 11Jı1t'1 ııı 
h~llolunacağı ümit edilmektedir. kiren a i f!paııY'.~il·ii" ',ıı fdr~ı 

• BAŞVEKALET sicil ve daire crlilnıekted!~· A,~~ t~pıı"f~ ~ıı 
rnüdiir muavinliğine terfien mute- paratoriçe Zıta I ·rkııç ! 
met B. l..füif tayin edilmiştir. o7;1unun yanında 11 

e • 
1100111 gitmi~tır· 
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Dünyayı Dolaştım Kedi ticaı etinden anlıyan goh ! 
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rda kavga çıkıyor. Kadınlar masaların üzerine 
Sıçrıyorlar ve dövüşen iki erkeğe cesaret 
Vermek için bağrışmağa başll)'Orlar. Bir 

gemici tabancasına davranıyor ... 

Beyaz - Siyah - Sarm 
3 renkli kedi! 

Üniversite hayvanat ensfitiisündeıı 
bazı şeyler sorulacak! 

• ncl tlceret ha~yerınc!eki dUnkU C:uruşma ce•se5ı, 
hayll entereaan oldu; Ked'cl Ahmet, yan;lyakıl;;ı 

davaeını cnıaa· ı 

r"'~h.Qrririn dolcqtığı )•erlerden 
~'rtır?:dakilerden biri, cakısmı 
~llt\h . ttk !\ İrane kullanarak, hamı 
t er kamışı !<esiyor. Ağzıma 

~ltlrtıeğe başlıyoruırı. 
,ı;1 Qaştan baga geçmişiz. 
)cık '~a wcfeniz ı-ıktr, Sahilde kim

. Agaçlar denize kadar giçli-

'rolda 
lckı'· hazan karşımıza yiiksek 
k . 1• müthis bir gi.irültii çıka-
da~b~e~ otomobiller çıkıxor, ba
\qt ır ö~üz~~ bir eşek k~ulmuş 

·lld ·· ~ır koşcye nrknsmda bej 
'-tık e bı~ r~dingot, ba§ıııda silin

t <\, bır zenci oturmuş. Yanın· 
l"lı1 1 1 Y~~i) tiiy)\j ~apkasını bafı-
~ • • •UU ,U) U.) Vl. 

iq~ r il mı o garip filmde rol 
1\ •n buraya Qturmuşlad 
t rt~ltzı kırmızı, çok giizel yap
~orınüşti.ik. Onlardan kopa· 

-w~-~ 

Sağlık 
~Servisimiz 
~ •b uıı doktorumuz Pazartesi günlen 

\' 1bcı buçuktan ylrıntye ltaıl:ı.r ga• 
'lı. 'l datehaneslnde, Cumartesi gt!nlerl 
C"tıııı lt len 19 a kııdar U~ll Tayyare 
":.- 0~lan lkincl daire Uç numarada 
' k UYlJcularımızı yedi kupon ınuka. 
~ •bu1 eder. 

~it ha talıkları doklOr\lmuz da bu 
'-'~edl tanesini blrlkUrlp kendJslne 
~ a lllz cumartesi, salı, perşembe 
~ -,.' 12 arıı.sı Akıarayda, Millet ca~ 
~' llratpaşa camii karşısmcıaıu mu
'ı))ıı eaını:ıc cocultlarınıza bnkacakttr 

fek ' tııu ilde cU' doktorları::ıız tıa oku-
~'· tlı,ıznı emirlerine hazır bulunmak. 
~.ita doktorumuz Fahrettln Dlşmeıı S' Pı latıklll.I caddcılnde 127 cuma• 

buı rteıı gtlo\ert ııaııt 14 tıe 20 ara. 
\.~ lr~110duğu gibi doktor NccaU Pak· 
~~köy Mahmudiye caddesi 1-2 

llkıı 8alı \'fl cuma günleri ayni saa~ 
' lıt l'lıcuıanmıuıı dişlerine bakaca!.· 
~ '->ııı'~ teda\·Ucrlnl yaMcaklardır. 
~· trıp ll'l&ndp. BeşlktaD tramvay ca<ı 
\~ 111 

8Partımıınmda .sUnnetçl Emin 
~ı •u llhtaç okuyucularımızuı çocuk 

~h-ıc lltıct edecektir. 

~ ~: Akaaray Pertev Eczanesi ya. 
~l\ı .ti rıuınarada sUnnctçl ve s1bhnt 

tı t urı E;slz KURUN dolttorunun 
~:Jckaıyonlorı bcherlnl yedi ku· 
~tı IJnde ve abonelerimize en eha 

ı ,_ e ÇOCultlnrınrn afinnet nmell• 
tH~. Pacaktır. 
·"il l'a 
~ Zdığımız doktor. dişçi ve sUn· 

~t ~il Orıı.caat ederken KURUN'un 
rlır Ponuadan yedi tnne götürmek 

Y okohama lim'1nı 
nyorduk. Yanımıza iki zenci kansı 
geldi: 

- Yetmez onlar, dediler. 
Doktorun hoşuna gitti. Bir tane

sıne: 

- İyi ki sciylcdin, dedi .. Seni Pa
risc götürdim mi) 

- Götiirün, mösyö. 
- O halde, yarın saat altıda, 

Pointe - a. Pitrc"deki biiyi.ik vapura 
~el, 

-Olur, mösyö. 
Kaptan giildü: Yarın saat altıda 

bur~lmdan çoktan qzaklaşmış bulu
nacaktık!. 

,,. . "' 
'' ,....,. • .J,ı 1Ker~ gt:~ııh .. :lı.-ı C"' ... J..ı· 

luR bnlolarından bahsediyorlardı. 
Buradan, bu zenci balosunu görme
den gitmek istemiyordum. 

~~loya gittik. Dar bir koridordan 1 
gcçılıyor. lçerde güriilti.ilü bir or
kestra polka çalıyor. Tempo bozuk. 
iri çivi dolu teneke kutu gibi bir şey 
&allayarak tempo tutuyorlar! 

Çiftler döniiyorlar: Kadınların 
i.izerinde renkli kumaştan adi enta
rile:: erkekl7.ri~ ~~zerinde {'Çık renk 
elbıseler .. Gurultu. Bağrışma çnğ
nşma. 

Duvarda bir levha \'ar: 
Kadın, erkek herkes ffpkasmı 

çıkarmalıdır. 
Halbuki bizde. m~selfı Marsilya

da kadınların bilakis şapkalarını çı· 
karmqmAları ihtar edilir. Ahlak gibi, 
şapka adeti de tul ve arz derecesine 
göre qeğişiyor .. 

Fakat, duvardaki ilana rağmen, 
danscdt>nlcr arasında şapkalı erk~k
ler "dudu,. !arı (Antil adalarında 
zenci kadınlara bu isim veriliyor) 
döndürüp duruyorlar. 

Birdenbire bir kavga çıkıyor. iki 
erkek kapışıyorlar ve yere yuvarleı
myorlar. Kadınlar masaların üzçri
ne çıkıyor. Bütiin salonda bulunan~ 
lar birdenbire iki partiye ayrılıyor. 

Küfürler yağıyor. Kadınlar, ince 
s:sleri~e. bağırarak, döğüşenleri teş
vık edıyorlar .. Bir gemici, kendisine 
edilen bir küfüre tahammül edemi
yor, tabancasın" davranıyor. Bura~ 
da küfürün adet olduğunu bilmi. 
yor .. 

Gece gemiye dönüyoruz. Gemi 
k~l~tr. Sakin sularda yav<ış yavaş 
gıdıyoruz. Başımızın üzerinde mil
yonlarca yıldız. Kara. karanlıkta 
eriyerek, arkamızda kalıyor. 

nin korktukları: Cenup yıldızı. 
Gece Martinik sahilleri boyunca 

gittik. Sabahleyin limana giriyoruz. 
Limanda bir Amerikan vapuru var. 
Sahilde beyaz elbiselçr eşmer kadın 
lar dolaşıyor. Siyah gölge halindeki 
erkekler güne~in altında taş kömü
riinc benziyor. 

Burası Martinik adasının limanı: 
Ford - de. France (Fordöfrans) şeh
re çıktık, dolaşıyoru~. Sokaklarda 
kalabalıktan ziyade hf\raret akıyor. 

Dar dükkanlnrm önlerinde do
muz sucukları ile muzlar sallanıyor. 
Diikanlarm \iz,.rinde u levhalQr: 

Me~rubat deposu;' et deposu; 
meyve deposu. Bumda depo diik
k5n manasına geliyor. 

Evlerin önünde hep aynı tipte 
zenci kadınları ve şeker kamışı emen 
çocuklar. · 

Martinik adası Guadalup'un yarr 
qı kadın: fakat ahalisi iki misli, 
Burada siyaset biraz ta,•sarnış. Bir 
vakitler buradaki valiyi beş tab~ncoı 
kurşunu ile öldürmiişler. Şimdi her 
tarafta sükun var. HerRes ~eker ka
mışı ve kırmızı boyıı çık<\rılan "ro
kn,. ekip biçmekle mc~gul.. 

(Devamı var) 

..... 

- l'a/ıu, 11wın bih il• hc•ndini 
ııcnc:f't-cc/crı a.~ağıya attın? 

- Rir hadınırı siiylccliği )'almı vii· 
::iiııdmı! .. 
.. -. Bu lwdnr ı•hcmmİyf't.~i:; l>irşcy 
'!.'Hl ınsnn kendi /ıarntırıı tclılilwyc a· 
tar 1111? 

- i\'anl nınuı:.? Kadın kocam .~<!· 
ya1wtc çıktı dcmi~ıi. lln/1111/d treni 
lau,:ırmış ! 

- /leni uptal 1111 :ımtıctti11JJ 
Martinik adasına gidiyoruz. Kar 

şımızda Kristof Nolomb gemicileri-
- l/,,yır. c>/ı•ndim. rlahıı ifrit• bir 

lmnantim ·ol.· ... Y tmİ geldim ... 

Radyo 

ısım: 

Adres: 

Müsabaka Kuponu 
-99-

1 

Eti ender bulunur, 3 renkli kc 1 
di ! Siyah • beyaz - sarı renkli ve 
erkek kedi! Böyle ctıi~ bir kedi • 
de:rı dola)'l l\Çılan bir dava! 

Döne dolata lıtı\11bn1 ikinci ti
caret hakvorine r•lon bu da va • 
nın diinkii duru11'r"" C4'1ıeıi, bil • 
huıı'\ enteresan oldu. 

- Olan o!dı• a?ı olan oldu! Ci
ki, kediyi evit·di çzvirclj, ba§ını 
ıallaJr, yüzü güldü. "Pekala,. de· 
di "i le aradığn~uz kedi l~·ıdur; 
gel birıtz ıonra da ver kediyi, p:t -

ranı al!., benim de yüzüm g\: Jclü. 
tabii! 

Celse, aaat 14 b'""11kta, - t• rn 1 

vah•""'1'" - ncıldı. Heyet. rr.il' fa· 
mRil Hıılc:kr Tıtrun riv r.-tind ... Na· 
~if ve 8,, .. ,hanla toıel<lcHJ etmiııti. 
D-.var.ı A hmot, heyetin kar•ı'"ma 
cıktı ve önce. ııoçcn c~lııed~ ti • 
Ci\r•t odıuınd"'n ııor··•,na J.-arıı 
relen cevın> ~nlatıldr. Ti<;aret 0 • 

Bütün oradaki Macarlar "tav · 
yare piyangosunun büyük ikra;. i· 
yesi burada, işte!,, diyorlar, beni 
ıevindiriyorfardı; meğer, al av edi
yorlarmıı, benimle! Olur iş mi 
bu? rica ederim, sİ:l: söyleyin! 

Gel ııit: git i"'l; aradan 5 ın · 
at l{eçtiği halde. Ciki paramı ö~ ... -
meje yanasmadı. 5 sıı.~t $tOrıra c'" 
ne dese beğenirsiniz? Yok bu k""· 
di erkek değ;Jmi~ de di~i imi~! f'Je 
buyurulur? "Yahu,. rfedim "5 ll'l" 

at evvel erkekti d,. 5 ıaa! ıonra 
diti mi oldu? Hir. 5 saat içerisin -
de erkekletme, di~ile,me olur mu 
ki? insaf!., 

rl"'"''"~""· kedi ticaretinden anlar 
"''-'1ivvk,,f iıimleri iıtenilmitti. 
Fıo l,cat od". hıı ticaretten anlar t~k 
ehlivukuf bile .. ulunmadığı ceva· 
bınr pöndermiJtİ ! 

- Sho, bu davanız hakkında 
bazı ıtfmler ıtnrısca~ım. B•ı kedi .... - A" n kedi, 1.h o Ciki ! O lo· 
kantacı M•car yok mu, hani o Ga· 
latada lokantası olan adarn, o be
nim kt!dimi iretti ! Ve hem de .... 

- Durun, ben aorayım; siz ce· 
vap verin! 

Reiı l1111ail Hakkı Tur; birkaç 
sual ıordu. Davacı Ahmet, bir ıu
alle bile olan biten ıeylerin hep -
sini anlatmağa canatıyordu. Baı -
ladı: 

- Amerikalı bir milvMderio. 
beya~ · siyah • sarı 3 renkli erkek 
bir kediye mukabil 18,000 doları 
tıkır tıkır ıayacajını, bu kedinin 
ona yollanmaıına ve kediyi ~eti -
rene paranın verilmeıine de bu 
lokantacı Çikinin vaarta olacağı • 
m iıitir i,itmeı. ıitmiı. kendiı.ine 
''d ~ '" d . M oıru mu. emıf, acardan 
"hay hav l,, cevabını alınca da, 
evveli. fıtanbulun, sonra Anado · 
lunun altını üıtüne retirmi,tim. Ve 
nihayet kedivi ıene lata.nbulda, 
o da avuç dolusu para dökerek, e· 
le reçirebilmiıtim. Bana bu kedi· 
yi ıatan c;ok nazlanmıdı, arna hen 
bir kere kuyruğunu ele gecirmi, 
ve bir daha koyuvermemi~tim ! 

- Simdi, kediyi Cikiye götür · 
dünüz; ıonra ne oldu 1 

Guya, Beyoğlıındnki yaz1h=- -
ned~n kedimin disi olduğunu söy
lemı•ler ! Halbuki k 0 di, beni 'n ya
nımda; GalatadAki lo'·ftnt:ı.rl-ı a -
vuçlarımın arasında! BeyoiHun -
dan dürbinle mi yoksa teleskrr-'n 
mı görmüşler, mııauene etmialer 
de anlamıtlar erkek olmadığım! 
Ben bunları söyleyin, kedimin yu· 
ınurtalarınr s:?Östcrd"m; 1ıeıı~ irJt 
bir, murat bir, kedimin diti nl -
duiunda, bu vaıivetin diti J·•dide 
de hövle olduğunda ınar erlirr ..... 
o, Ciki ve yanındaki Macarlar. b"'n 
de bir dişi kedi getirmelerini :-öy· 
ledim. Bu suretle benimkinin er -
kek olduğunu iıbat edecektim! 

Çiki, kendi dilince sesJeıı di; 
ben, benimkinin erkekliP.ini isbn · 
ta yarayacak dişi kedi gelecek 
ıamrken. mutfak kapısı ardıra 
kıt.dar ar.ılır aeılmaz. bir de ne ('fö· 
r~v~m? Zebellahi eibi, izbandırt 
gıbı, ıurataız, meyJl'enetsiz bir Jc~
oek, hırla varak Rirdi içeriyr ! O, 
hav hav diye, dili bir k(lrıı> dıı." • 
rıda, boylanıo saldırınca avuda -
rımrn arasındaki kedinin föı:t'!rinc; 
~aten Ötf'~İni berisini vok'"'"Ul 
rnıncıkladıkç" h·.ıyJ11.~n~ k .... ..t; bir 

(Sonu Sa. ı o Su 4) 

~ ij)e~ter' ..._......,.._..... _____ ........, 

1 Acı itiraflar, feci rakamlar! 1 
Suriye gaıea..leri, fit~ın ede · 

lim, hakıızlık var diye ha~ırıt'ak 
isterlerken, yanlışlıkla hiiyi;k bir 
hakikati ortava çıkardılar. Tarih 
içinde bu kad•r acı teı~tlr.'° pek 
seyrektlr. Daha dün Pıuise hcvet· 
ler yoUar!ar. gehn tahkik ko~is · 
yonların önüne düzme iıtatistiklf'r 
dökerlorken: ''Jturası sot•ca arnp· 
tır, dilce ar:.-.n~ır. m .... d,.niyctçc :\ · 
r.:ıptır; arap kültürile hcsl~nnıir:, 
aran i.detlerile bezenmittir !., di -
yorlardı. 

Cenevreve. FransayR ı:ıiden he· 
yellerin de ahında bir terııı.ne 
vardı. H"'., r.lel• veroni~ler, "Ha • 
tay .. da Ti\"k'i hir.e indirm~k icin 
cevi\"mediklcri dolap bırakma~ıf 
lardı. 

A"'a me,hur ıözdiir: Gü!'r"', 
bl' kı1da sıvanmaz. t lfrklar, bir 
sabahla vırtılmıvarı:ı.k hiçbir gece· 
ye gebe kalmadı. Nitekim Sancf k 
davMı da hir ::amanlar, üstiindc 
bu iftira bulutlarını taşıdıktan 
ıonra. 'bütün rlydmlıiiile ort<'va 
r.ıktı. O tonraklarm f.te"c .. k ,ah\bi 
Türkler o)dufjn anlaşıldı. Ve bu 
hak. bütiin mill~tlerin tera:ail"!rine 
vurularllk tartıldığı iciıı, ıünhe ve 
f eaat lekelerinden de temizlenmif 

s. Gezgin -
oldıı. G:ç ve •Üç ba~arılnn iıle -
rin böyle JTiizel ve parlak bir ya • 
nı O'\ va .. dır. 

Mo~~ıe bu rengi bajllr.yırn. 
Suriyeli gazetelerin etek).,ri bir 
kere daha tutu,tu, Ve bu ıcfrr ta· 
li.,tan yalanlarını, eski iddial"'rı -
nı unutt·1lu. Oivorlar, l<i: 41 Flıı -
t:ıy nasıl olu. Türkit·.?ye iltihC\k e· 
decek. Cih•kii S:ı.rr,..1t rnec';"i""·1c 
ekseriyet Türk ,.,.. .. b ı·•larınd .. r'"· 
caktır. Aleviler Türktlürler. Ti"r't· 
lerin okuması ileride. arzon "'r·'\ 
ölçiilemiyecek ki\ dar ile• ~edir. 
raplarrn ancak binde altır:m o • 
l·uma va-.,,a bilirken, Tii"\d .... r'c 
hu nis '·et beı altı k,.re dalı'\ < r-:· 
ladır. Bu vu:iyetle ffavam1zı kav-

betrr-:memize imkfm kalmamı~tır !,, 
İnsan bu acı itiraflara, ~u kc-:r· 

kunc rakamlara, bakınca par""n
iiı aözında kalrvor. Demek. ''S l • 

riveli .. 1er bu cehalet, b,ı ar.hk, h\I 
v~kh•ldarla ba•tanbasa Tiirk olan 
bir ülkeye cullanma~{ istiyorlar · 
dı?. Hakimiyetin kök\\. Tuba ";y,. 
cı gibi ha~taraftadır. Orada bil"i
nin mcyvası ol~unlasmadan mil • 
le6 1~r vatan :-ahibi ola..,ul:.\r, Ne
rede kaldı ki ıömür~eler petindc 
kotıunlar !. .. 
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Eski sporlarımızdan 
Rer Gün.Bir Di/.Uige Okçuluk ihya 

ediliyor 
• 4 • ~· ... - • 

Kin, neye 
Cengiz atı üstünde Karakuru •

1 mun büyük çarşısından geçiyor -
du. Bir kalabalık yolu kapamıştı. 
O görününce beşer onar açıldı • 
lar. Cengiz sert bir ııesle sordu: 

yarar? 
A n k a r a - ,.._..-----.-.---:~"""""'_,..~,..,-...------;:-.--.-..,,.,..,.~---_..., l bir kurnazlık buldular• 

"' Ji. ,,. Türk spor tarihi i· 
çinde en eski de
virlerden itiba -
ren canlı bir var 
Irk olarak göze 
carpan ok alıcılı· 
P,ına meraklı bazı 
kimseler bir (Ok 
spor) klübü kur · 
muşlardı. 

Türk spor ku
rumu, bu teıeb -
büstcn haberdar 
olmuş ve esasen 
ctüd etmekte bu
lunduğu bu milli 
ııpor şubesinin or 
ganize edilmesi 
hususunda, fikir 
ve mütalealarını 
almak üzere, BB. 
Vakkas Okatan 
ve Necmettin Ok
yayı An karaya 
davet elmİ§tir. 

Evvelki gün 
Türkspor Kuru -
mttnda, son dev -
in en son o!:çula· 

rından olan bu ıkı zat Türkspor 
kurumu erkanı ile diğer alakalıla
ra ok ve yayların nevileri ve kul -
lanış tarzları hakkında malUınat 
vermişler; mevcut nümuneleri gös 
termişlerdir. 

BB. Okatan ve Okyay, alaka
darlara, okçuluğu kültür fizik ha· 
kımından gözden geçirmek ve ok 
hareketlerinin beden üıerindeki 
tesirlerine bakmak imkanlarını 
....... m el< üzere Hipodromda muh -
• ,,. , 1 

o ( \'C yaylarla ok atıfh'.rı 
.. r lrr. 

Bu Lıtışlarda ba§la General Ali 
,.. •et Averdem olduğu halde 

T :rl spor kurumunun diğer erka
nı hnztr bulunmuşlardır. 

0X - YAYIN TARtHl 
O~c - yay, tarihte Türklerle 

beraber başhyan milli bir sporu -
muzdur. Siirnerler Etiler ve orta 
Asyadan cihanın dört kö§esine ya· 
yılan Türkler gittikleri her yere 
ok ve yayı götünr.ü,Ierdir. Bir ke· 
lime ile: okun ve yayın yapılışı ve 
kullanı§ı tamamivle Türktür .. Bu
nun maddi deliJJ~ri bütün eski e -
serlerde görülmektedir. lzmirden 
Kemalpaşaya giden yol üzerinde 
Karabel boğazında büyiik bir ka· 
ya üzerinde yapılmış bir Eti ka · 
bartmasında elinde bir kargı, o · 
muzunda bir yay bulunan cenŞZa -
ver vardır. CenP,averin yüzü E -
fes'e müteveccihtir. 

l~te Türklerden çıkan ok ve 
yay, bugün bütün dünyada taam
müm etmiştir. Japonlarda orta 
mektep talebesinin ıınıf geçebil -
m~i için okçuluktan iyi not alma· 
ıı, lazrm ~etmektedir. Bu spor A -
merika, Fransada, Belçikada, Po
lonyada da çok taammüm etmiş -
tir. Bu arada Fransada Şantiyede 
pek mükemmel bir ok meydam 
kurulmuştur. Bugün Fransada 280 
ek tr'::bü va~dır. 

Ok sporuna. erkekler kadar, 
kadrn!nr d<1. ra(?het ediyorla ... Cün 
kü ok ıporund.-. bir sporda bu1ı•n· 
maıa lazım s:?elen hüWn vasıflar 
göriilmekterlir. Nit#'lfim şeklini 
bildi'{imiz f stanhul ok sporunun 
kurulusu lmclmla.rımız al'asında 
çok alaka il~ hırsılanil"'•~tır. 

OK MF.YDANLARI 
Geç-en asırlnrdn. imparatorluk 

dcvrinrle olcçt?hık bir te~kilata bağ 
lı icli. Türkler her gittikleri yer -
t"rcJe ok meydanları kurarlardı. 
Y n!mz Osmanlı imparatorluğu i -
r:~nde 3<!. yerde talim ve ahı mey
danları olduğ11nu söylerse!c bu 
spora verilen ehemmiyet tebarüz 
eder. 

Bu talimhanelcrc!e, kütüphane
ler, miizelcr. sovunmn verleri, ha· 
marnlar, sporculara sıhhi ve besle· 
yici yemek pi§iren a§haneler bu -

~ .. . .. . . " ·"" .•ı ~ . . 4 • ~ 

Yazan: 

- Ne var burada? 
- Semerkantten üc tüccar gel· 

mit. mallarını satıyorlar!... 
Kadircan 11 Af LI 

Bunlar ipekli, pamuktu ve yün
lü kumaılardı. E~kanların gözle . 
rini kamaştırıyordu. T 

- acirlerimc fenalık etmeme· 
Cengiz yerlere kadar eğilerek ye 5ÖZ vermiştiniz. Gayır Hana tiz 

onu selamlıyan tüccarlara emret - · 1 crnretmcdiyscnız onu bana teslim 
ti: 1 edin, cczasmı vereyi:n. Yoksa pek 

- Mallarınızı saraya getiriniz! çok kan dökülecektir. 
Ben de almak isterim. 

Ve yanındaki adamlarla birlik- Sultan Mehmet elçiyi öldürt · ı 
tü. Onun ar'.adaşı olan iki Mogo· 

te etrafa heybet saçarak uzaklaş· Jun da !akilllarını traş ederek ge-
tı. ri yolladı. 

Biraz eonra tüccarlar geldiler. Mo'!ollar için bundf'n d:ıha bü-
Bunlardan biri malla,rınr ıerdi. yük hakaret olamazdı. 

Cengiz kumaşları beğendi: Cengiz harbe karar verdi. 
- Bunları kaça veriyorsunuz? "' ~ ~ 
O kadar yüksek fiyatlar söyle- Fakat Sultan Mehrncdı'n askerı 

diler ki Cengiz kızdı: 
- Be herif, sen bizi kumat gör- Mogol ordusundan en az hesapla 

nıedik mi sanıyorsun? Elbet biz . üç yüz bin çoktu. Cengiz ~üşün -
de de var. Yıkıl kar,ımdan! celiydi. Ne yapmalıydı? 

Diğer iki tüccar hemen yerlere ' Bu sırada üstü ba,ı yırhk, sa · 
kadar eğildiler: çı sakalı biribirine karışmı§ olan 

- Biz bunları satmak için gel . bir adam Cengizin sarayımn ka · 
medik. Büyük Mogo) imparatoru· pısında göründü. Hakanla konu§-

lunuyordu. Bırinci sınıf muallim k d' · · I na armag-an olsun! ma iste ığını ıöy cdi. 
ve mürebbiye1er1e hakemleri olan M • • ? 

b Cengiz bunlara bol bol bahtıt - ne ııtıyorsun. u meydanlar asrımızın stadyom-
larından farksızdı. verdi. -;-- Ona, Sultan Mehmedin or · 

Ok atanlar gibi ok ve yay ya· Ayni zamanda Mogol impara· dularını kolayca yenmenin çare -

l d b torlug-u tüccarl<ırmda da güzel ku· sini ıöyliyeceğim. 
pan ar a u meıgalenin revaç 
bulduğu sıralarda mühim mevki _ maslar olduğunu göstermek için Hemen iç~ri aldılar. 
ler almışlardır. İmparatorluk za - valilere emir yolladı: Bu adamın adı Bedrettindi. 
manmda askeri, mülki ve ilmi - Vilayetinizdeki tüccarlardan, Vaktile Utrar valisiydi. Sultan 
devlet adamlariyle, doktorlar, mi· bir kaçını en güzel mallarla Kara·ı Mehmet onu küçük bir sebepten 
marlar, ressamlar ve diğer san'at· kuruma gönderin. dolayı azletmiş, akrabasını öl -
karlar için "ok atmak., en çok sev Dört yüzelli kişi geldi. Cengiz dürtmüttü. Bedrettin güçlükle 
dikleri bir spor ıubesi idi. bir. kervan halinde hunlar.~ ~-m•Y-1 kaçmıf, gizlenmisti. Cengizle Su)· 

Ele geçen bazı resmi vesikalar, kande doğru yola çıkardı. Türkiı· tan rnehmedın arasının aç.ııaunnı 
f 1 h k ı tanı Harzem Ve ıran hu .. kt'ı'mdarla· duyunca intikam saatinin geldiği· 
erman ar, ususi itap ar Türk • 

1 • b d'kl · h · rı olan Sultan Mehmet Tekeş'ı'n ni anlamış, hemen Karakuruma erın u spora ver ı erı e emmı-
yeti göstermektedir. Ok atıcılığı Utrar valisi Gayır Han bu zen~in gelmişti. 
kaidelere tabi olduğu cihetle bu kervanı görünce göz koydu. Sul - Bedrettin anlatıyordu: 
sporla u~raşanlar da tesçil edili - lana bir mektup yazdı: - Sultan Mehmedin ülkelerin· 
yordu. Tesçil için bir okçunun en - Cengiz Han casuslarını ta - den Harzem'de onun emri dinlen
az 900 geze (bir ~ez 66 santim cir halinde yollamış. Ne yapalım? mez. Hatta bütün imparatorlukta, 
olduğuna ~öre, 594 metre) ok a· Sultan Mehmet Cengize mey - onun kadar, annesi Türkan Sulta-
tabilmesi lazımdı. Türk spor ta • dan okuyordu: nm da nüfuzu vardır. Ana oğul 
rihi üzerinde etiidleri,rle tanınan _ Onların hepsini keı ! hiç geçinemezler. Birinin yaphğı-
B. Halim Baki Kunte~'in bulduğu Dedi. nı diğeri bozar. Hatta generalle -
bu vesikaya ~öre büyük !\air Ah - Tüccarların boyunları vuruldu rin çoğu Türkan Sultanın emrini 
dülhak Hamidin babası Hayrul - ve malları satılarak parası Gayır dinlerler. Türkan Sultanın azatlı 
lah ve büyük babası Abdülhak Hanın hazinesine girdi. kölesi olan Nasrettin Sultan Meh -
M il d b · '11 · d k medin basveziridir ve Sultan Meh o a. :' .u spor sıct ~r~n e a • Cengiz bunu duyduğu zaman ~ 
yıtlı bm?cı. ~ınıf alıcı ıd~ler. yüreğinden vurulmuf gibi oldu. met onu ~evmcdiii h ,\de basından 

Ateşh sılahların kesf ı ok atı • . Sultan Mehmede haber yolladı: ıı.tamaz. O kadar ki Türkan Sultan 
~ını sava§ vasıtası olmaktan cıkar eğer isterse Sultan Mehmedi tah -
dıktan sonra memleketimizde bu dıköylü Abdülkadir ve Ömer he- tından atar. Hatta Sultan Meh":Ile· 
sporla uğra"anların sayısı çok a · men hemen bu milli ıpor §ubesi - din iki büyük o~lu varken, Tür -
za.lmıştır. Türkspor kurumunun nin son mümessilleridir. kan Sultan kendi kabilesinden bir 
devetiyle Ankaraya gelen BB. İki ihtiyar, fakat ruhları kuv · kızın oğlu olan üçüncü oğlu Uz
Vakkas Okatan ve Necmettin Ok· vetli ve genç sporcumuz birkaç lak ~ah'ı veliaht yaptırmıştır. 
yay, latanbulda BB. Bahir Özok gün daha şehrimizde kalacaklar Cengiz bunları büyük bir dik-
kardeti lbrahim Özok, Kemal Gür 1 ve Türkspor kurumu ile temasla· katle dinliyordu. 
ses, musiki muallimi Ahmet, Ka- / rına devam edeceklerdir. lkiıi biraz daha konuştular ve 

Alış verişimizi maktu fiyatla yapamaz mıyız? 

Pazarcılar ne diyor? 

Bir ay kadar sonra gend 
atlısı Utrar' daki hanlar 
konmu§1u. Hancının ya 
kuldu. Onu evvelden .~· 
mi:hir.ı bir sır verir gı 1 

fısladı: 
- Beni başvezir Nasr 

rakurum" yolladı. Ora)'a 
Cencriz Handan bin altın 
mı söyledi. Herhalde "a 
t:yorum. Fakat hudutlar 
Acı:ıba nereden geçsem 
şünüp duruyorum. 
• - Oraya ne götürÜY~ 

- Eski vali Bedrettı 
Karakurumdadır. Bir ıne 
türüyorum. . 

- Bir mektup için bı.n 
karh bir it. Mühim bır 
cak!... 

- KimbiJir? . 
- Yarın ben sana hır 

vcriri:n. Yol gösterir! 
Türk atlısı hancının g 

içindeki sevinç parıltılar 
mcmezlikten geldi. 

1 ··r O gece bir karaltı ~ 
mn odasına girmif, elbı• 
rıttırmış, mektubu çaJınıf 

Yolcu bunun farkına 
biraz ıonra dı~arı f ırhya 
dan kayboldu. Sabah . e 
Utrar valisinin asker]erı 
kalamaya geldiler, fakat 
dılar. 

Mektup açıldı. Gayır 
da su satırları okudu: 

"Kardcı-im Bedrettin. 
Sultan Mehmet arlık 

çıktı. Valde Sultanla on 
mandan aramızda anlattı 
~iz Hanla birlescceğgİ~·ı ~ 
cHtmez. ~en U ıu ıvıo t 
rica et! Biraz daha sahre 
şey düzelecek ve dos~ 01" 

Altında (Nasrettın) 
vardı. U 

Gayır Han en çok ~ 
ve en usta bir atlıyı dosdo 
tan Mehmede yolladı,, ~e 
na kendi elife verınesını 

Sultan Mehmet zaten 
lerine ~övene:r.iyordu. 
zamanlarda kurı1ntuları Jı 
eski cesaret ve serin kan 

11 
mamışlı. Hemen .kurna b 
birer emir gönderdı ve 
birer kaleye dağıttı. 

Kumandanlar bun~ 
Mehmedin Cengize kart 1 
dığı yeni bir harp . pl~: b 
ve memleketin te~Jıke hal 
iu sırada her emrı ~~r ek 
lazımgeldiğini dü~uner 
nildiği llibi yaptılar. . öğ 

Cengiz bunu ö~rcnır 
ordull' rına: 

- ileri!.. 
Kumandasını ver?İ:~e 
Bedrettin sevinç ıçt 

ve cocuğuna ko,tu. tef ~ 
Fakat onları kan. j 11 J< 

kasırgası önünde vık• .~,ii 
paratorlu~un çöküntu 
cansız buldu. ·· nıcri 

Son scv~ilHcrin ° ~ 0 110 

panarak a~ladı. fak:J. 

Giıla maılılelerinin maktu olup o· 
lamı) r.cağı hakkında a~tığınıız an· 
kete aldığımız ce\'apları )3lllll:tık. 
Toptancı, perakendeci 'e hakka im 
alı~,· eriş yapanlardan onr& dün de 
pazar yerinıle alış' eri~ yapanlarla ko 
nu:;ttık. 

ki elter.1zileri ile Eatılıyor. Hükumet 
hun lan nıenetıncl idir. Bu terazile !ar
tarken eli hiraz bükmek hcıııcn dir· 
heıııleri ) utar. Kiın5C) e iftira etmek 
cloğru olmaz ama yapıyorlar. Belki 
ele kalıalıat!cri yoktur. Terazide nok· 
sanlık var ... Fakat ben lıirkaı; defa 
pazardan aldığımı tarttırdıın; bir iki 
) iiz gram e!.- ik geldi. Tahii U<·uz al
dıın ıliye ınenınun olurken hakknl
dan daha pahalıya malolnıu~tu. Bcn
•·c hunları kaldırırıah... Esnafı ~er 
he l bırakmalı ... Çok iş yaparak gün· 
liik kazancını o ~urctle doldurmak fa
kat malını hir:ız ul'Uza . atmak istİ\"en 
lı·rc 111ü aacle etıneli, ki halk dalı~ u· 
•·u:1:a al~ın.,, 

tan bile yoktu. Juiıl 
<lir. Fakat paıarcı olılu~uıııuz i~in Güttüğü kin ve kur 
lıizim fi )'atları da te:hit elınck lazıııı. neye yaramış~•!.. . ..• ::::::= 

.Mı ır ~ar~ısı arkasm,Ja kıınıhın 
Pazarte_i pazarımla 4iteht'ri n:ına~a 
gelenlerin hu hu u taki fikirlerini uy 

• nen yazıyoruz: 
Bakırcılarda çalışan ,.c Vezneci· 

lerde oturan Ahmed ~unları iiylelli: 
- Bakkallarda maktu firnt iyi

llir ama pazar )erlerinde olamaz ... 
Bura<la her~e) in dulıa ucuz ı=at ı lclı~ı
nı hildiğimiz iı,:in geliyoruz. Seyyar
lar hnkkal gihi 'ergi Yerınedikleri i~in 
hirkaç kuruş ucuza ı;atarlar. Onun 
için halk farda giiriiyor. Yalnız pa· 
zar yerlerinde hirçok §eyler lıiilii eı,-

Pazarda bakkaliye ınadılderi ~a
lan Emin ıle snnları !ijvlcdi: " . 

- ~foltu fiyat b:ziın için de iyi· 

Dizde •le rek!ıbet 'arlltr ~ hu ~uretle :::::::::::::::::::::::::::::::1:ı:::=··· ... I 
lıunun iinii a!mır. Fa~at nıaktu fhat !i K u R LJ I~ 
ıııiintlt,ün olımız. Halk ~ene alılnı;tr. H ıf e 
l\re~<>~~ bir •·.in~ fa. ulyan.ın hazıları HA~(Q)lnHe '{!;:S. ır 
var . . ..:ı ne pı;cr, ne n•nır ... Bazıları g .. rJe 
da ·•ar ~iif!ü '~ağır ol.~r~ ha~ıl~rı tin· H fılemlcı~ct ıçıf1 O 1' 
lıP lenrn:dır. ~'...:-naf .l.ıoylelP.rını daha g On iki aylık: JOO 1' 
u ı.:m::ı atmak •~ter. I• ıyat maktu olun- :: Alt •l k· 550 .r 

1 J .. • • 1 1 k • 1 a} 1 • oO p ,.a mm a va ınu':Lcr.ı) ı a t atara ~at- g l k. 3 1' 
nıak 'eya ıliH,ıne~< lazım ..... , H 3 ay 1 • 11 O 

Sirkecide Deınirkapula 22 nuına- :: 1 aylık: 
ral ı enle oturım ihth·ar lıir l .. adm. i~- H M emlekcl dışıf1Jtı 1'&J 
mini c:iiyleıneıl"n rnrılıı~uıımz uale g . . . ısa<' ttıı 
~u rernhı Yenli: ii On ıkı aylık. 9z5 r 

- Tien hr.r hafta kııııı,myayı pa· l!i Altı ay!ık: 475 "&J 
zarclan alının. Bura ' dhctt;- m:n7:·ı~a 3 aylık: tsO 1' 
clur. Akinma kalan Eclızelt'rı Yarı fı-j ii 1 aylık· .... :::S . ., . . :: . ·······fi=···· Yatma , .. t.rıyorlar. ~c yapalın1, luz c.le :::::.::::::::::::::::::::::: ...... . 
böyle geçini) oruı.,, 



&i,. ltalyan 
,.essamı 

~eserinin yanı
~Şında öldü ı 

Bir Prensesin acıklı 

• ressama malOm 
~ ~. eserini bitirmek 

•le e me,ğe ba,ıamı' ... -

ı~•cJa ) a~ı) an i5 ya: ıııJaki 
b· al~ an rc.-.. aııu çok ~a) anı 
lf tekilt.1e iilınii:.tiir. 
kı 0 Pioja i-mini tn~ı) an hu 
. ıı Arınicla "yı ~tüdyosuna 

'l... . 1 .. "ti q.ırn. hen hu portreyı utır 
~lorunı ! deıııi ~tir. 

• liıerinde ::iuucli Arahi .. taıım 
0tta elçiıü Şeylı Hafız Vehpi-

~l>ortresi p;iiriinii}orıhı. Bn por, tn lıemen tnmnııılanını~tı. 
'hi11e: ine aiıl ha:r.ı tt'f erriiat 

~~ın k17.1 rmidıı Arab eHfr 
Ri d~ltın cırınnl ı lıarmauiyeyi Hr 
Yı\1 k"l . ... 1· 
~· · e nu C'Jltn uzerıne ıır 1 
*ıı 1 oturarak. hahaı.rnn. rc,..ınin 1 

h lrıı laıııaın lam ak için poz 'er 1 
"' • lad I~ _L 1 

r'' kızının hirkaç defa ' 'haha- ! 
'g~la.voruhıyor un. Biraz ıliw 

.. · 

aşk macerası 
·Belçika Kralınin 
kızı, başka birisi
ni sevdiği için deli 
ilan olunmuş ve 
timarlıaneqe ka

patılmıştı I . 
Prensesin aşıkı Kont onu l lmar
haneden kaçırmış, bir müdde t 

nerde oldukları meyda na 
çıkmadan yaşamışlardı ••• 

dort saat, prof e-iir. lıeyernıı ı ti 
~I 1 rıl'alnrma kuluk n'ınnk .. ı 
~ıh 1§1ttakta rle,·am eti i. 
~ ay,t. ~elıpnnm karş ı ınıht Fii' • 

Bt•lçihn hnlının tir 
fi ilrin cclilen /ırzı 

ve bu aşk macerasının sonu 
' )'f' d ... . ~ . 'l o~ru ı;ekı lr.rek: 
~ ,te, bitti! 
il y., h k 
Git 1• a) ırdı. 

d •hıa fioııra rınida p;arih hir 
•ha i J tti. ~onra chpa. etü<l

flarlak diic rmellİ iizcrine dii'· 
~ita ~ > 

oq)d r re o:am. fırı;a elinde olclu· 
~rı..ı:' on ~nlıeserinin yaıııha~ın· 

f) 
1ıı.~len ~eı;erek ) ere ym·arlan-

r ~Uniin İ ~ İ. kt'llcli.ıine ~ok n~tr 
~·. Faknt hir ıblıa ela krmlinc 

~-' 'il, \k 1 w ··ı 1·· ~ · ~aına < o:.;rn o < ıı. 
\ Arıniıln ılivor ki: 

~~abamı o ~linr k ıı tlnr lıiçhir 
•""'r i~::::fü~t·rin e hu llr,rccc düşh; .hir tahJo,unn ınulıakkak 
~e t_ırmek i ~tNliğini gürıneıni~

llılıne anki iilccr f, i malum ol· 

~t~~ .. 
ı~ ' or Gioja. Lonclraya lınn· 

1 
8CllP. en·cl "'elnıic:ti. YaptJ;ı 

~;•er 1 "" :. ı= 
~ h ngiltercnin en me~hur e,·. 
~İtk ulunınaktarhr. K rnl aik•in· 

l _ııç ki o: iye re im ii~retıni~tir. 
1 111· • t 1 • d· •nı tn yan krnlı lııınayP. et· 
~ (Dai!Y B:xprr~.~) 

4hş veriş 1 
~Piya aya 915 ton lmğdaı'., 7;; 

\.' l~ k, :i7 ton arpa, 60 ton ça\ -
• -'t,5~0n 11 aııı, 4:> ton un, 68 ton 
~t ton PC) nir lıeyaz , 18 ton pey 
~O, 13 ton keten tohumu gel· 
~ıl ~on arpa, 1.5 ton iıJ nıılık ilı· 

~ ~ lırtı tlıı§ti r. 
l~)" ~ı~ak huğılar 6J 2 • 6,2:l, ert 
~ ,32.S • 6,10, mı ır sarı ·1.~7. 

~ ~1}5, pcyn i r lıc) nz ~ U 5 • 28. 
'51..ı 

2
•t ka ar 40 - ı7. zeytinyağı 

~b,, ~.o kurıı ~tun ntılmı~tır. 
ı~ _•}'a,aıJa hıığılay J,i, ı•rpol 6,H 
•"'tA •>,}o ,T". • k 5 .,- \ 'k_',9o , ınıpe - , . .., ı . arpa ı n· \'h 1 tlıı ır Lomlra ~Ull. f mdık 
1~lttg94. n. fımlık L. Hanıhurg 

1 
"tı~tan satıl ını~ tır. 

~..fl'vA rv ROH A l.VVA 

~darı lıur a mda 11'16i kilo a· 
~'lla 240 karaman kızı 1 ~0,50 
~~ •q,.,' 61 ~3 kilo ağırlığında 14::? 
"'lı~ ~ • '>Q 1 \.'~d .. kunı:.; t:m. ] i50 ki o a· 
~1'.: 41) kl\·ırrık 17,50 - 20 ku
i.'ı 20' 7o:ı9 kilo a;;ırlı~ında 16:i7 
~ "'> " " \,'gttıd ~6 kuruştan, 2!;088 kilo a-

111~, ;_ 7) i}kiiz 12,50 • l:lAO ktr 
tı ~\J ol

3 kilo ağırlığında hir inl'k 
·~ll 1 ~ı lan. 12!!0 kilo a~ırlı~mda 
~ 'ittıd;: la kurıı .. tan. 2 ı92 kilo a· 

l •91rı' ~llanda )3,90 - 16 kunı§
l " lfı kılo a~ırlı~ınrla 21 malak 

> kuru o;tan ı;atılnıı stır. 

Sabık lngiliz kralı Vlll inci Ed
vard, kendisi için tahtını tacını bı
rak tığı bayan \Var field ( Simpson) 
ile 3 haziran perşembe güni.i, F raır 
sada, T ours (Tur) şehrinin Cande 
(Kande) §atosunda evlendi.. iki 
çift, evlenir evlenmez balayı seya
hatine çıktılar ve Avusturyaya git· 

tiler .. 
Bu suretle,u tarihi aşk romanı 

nihayete erdi ve aylardanberi üze
rinde dedikodu eksilmeyen, bütün 
dünyayı alakadar eden bu mesele 
son bulmuş oluyor: 

Düka ile Di.işes orada sakin bir 
hayat ~·a~ayacaklaY ve belki artık ,. 
kendilerinden, ancak seyahate ~ık
maları miinasebetile bahsolunacak. 

Edvard - Simpson macerasının 
başlangıcında olduğu gibi, bugün 
de, tarihteki bu kabil aşk maceraları 
hatıra geliyor. 

Bugiin burada anlatmak istediği
miz macera da bunlardan biridir ve 
kahramanı bir prens değil, Belçika 
kralı il inci Leopoldun km prenses 
Louise (Luiz) dir. 

Prenses Luiz "betbaht prenses,, 
adı verilebilcc.ck bir kral kızıdır . Ba
bası kendisinden, hiç sebepsiz yere, 
nefret ederdi. Annesi de hiç sevmez 
di. 

On yedi yaşına ~elir gelmez onu, 
llk çıkan kısmetle evlendirme~e 
bC\ktılar: 

Saksonya prensi Philippe (Fil ip) 
Luizi ilk istiyen oldu ve derhal dii
ğünleri yapıldı. 

Filip güzel değildi , genç değildi. 
Hele, sarayın içinde kapalı yaşamış 
ve masallardaki güzel prenslerden 
birini bekliyerek ömi.ir geçirmiş olan 
prenses için gayet çirkin ve ihtiyar 
bir adamdı. 

Bu azapla hayata tahammül ede
miyeceğini anlayan prenses, daha 
düğün gecesinin ertesi sabah odadan 
kaçıyor ve şatonun bahçesindeki li
monluğa saklanıyor. 

Niyeti oradan bir yolunu bulup 
şatodan dışarı kaçmaktır. Fakat, sa
bahleyin uyanıp karısını yanında 
bulamayan prens Filip derhal saray
da herkesi vaveylaya veriyor: Sara
yın her tarafı aranıyor ve nihayet, 
bizzat annesi, prensesi kolundan tu
tup kocasının yanına getiriyor. 

Prenses ağlamaktadır ve bu göz 
yaşları hiç durmayacaktır. Artık, 
kendisi için, saadet denen şeyin 
mahvolduğunu düşiinüyor .. 

Bir müddet sonra prens Viyana
ya gidiyor ve Viyanada zevkine se
fasına dalıyor. Prenses Luiz şatoda, 
ablası prenses Clemen tine ( Kle· 
mantin) le beraber yaşamağa baş-

Bi hyor. 
"lı~d· r blldlrl, Prensesin iki çocuğu olmuştur: 

\.. ~~ ~: \Jelımctl Nnci adlı lıir za- Prens Lcopold"la prenses Dorothtee 
~ İdll~e~tniziıı yazı. nl' matbaa- fokat babası onları kendisinden 
~:;~e i Jerin<l~ hir alfıka,.ı hu- · uzak, başka bir yerde, mi.irebbiy:!le
Lt'.~l görülen liizuıu üzerine rin terbiyesine verm"~ tir. 

• .Yirmi acne böyle geçiyor. Pren· 

Prenses Timnrlınneyc g()ıiiriiliirkcra 

ses 3 7 yaşındadır ve dünyanın hiç 
bir saadetinden nasibedar olamaya
rak ömiir çürütmektedir. 

Fakat, büyi.ik aşk mar.erası onun 
için bu tarihten sonra başlayacak
tır: 

Prenses bir müddet için, Avus
turyada, diğer kız kardeşi Stephani 
(Stefani) ile beraber bulunmakta
dır. Bir gi.in şatonun bahçesinde do
laşırken uzaktan atlı bir adamın gel
diğini görüyorlar. Bu adam, Stefa
ni' nin kocası Arşidük Rodolphe 
(Rodolf) un arkadaşıdır ve şatoya 
misafir gelmektedir. 

Prenses Luiz onunla tanıştınlı
yor: Kont Mattachich ( Mataşiş). 

Prenses ve Kont birbirlerine olan 
aşklarını izhardan çekinmiyorlar. 
Fakat, bu hadise Avusturya saray 
muhitinde büyük akis uyandırıyor. 
Bilhassa imparator François - Jo
seph (f ransua Jozef) bunu bir me
sele yapıyor: prensesin kocasına 
haber veriyor ve Kontla di.iello et
mesini teklif ediyor. 

Düello oluyor: Prens Filip Kon· 
tu yaralıyor: Yara hafiftir, fakat in
tikam alınmış ,·e prensin şerefi kur· 

tarılmı~tır. 
Bu hadiseden sonra prenses, 

Kontla beraber kaçıyor ve Parise 
giderek kendi başlarına yaşıyorlar. 
Bumda. prenses dehşetli masraf ~t· 
mekte ve paralarını hesapsız bitir
mektedir. 

Bir müddet sonra Kontla prenses 
parasız kalıyorlar. 

Bundan başka, Pariste onları yi
ne rahat bırakmıyorlar : Avusturya 
imparatoru F ransua J ozef kendi ai
lesine uzaktan da olsa, mensup bu
lunan prensesin yabancı memleket
lerde bir rezalet mevzuu olmasından 
korkuy~r ve bir gün hiddetle bağın· 
yor: 

- Bu maceraya artık bir nihayet 
vermeli! Bunun icin yapılacak şey 
de tesbit eden kendisi oluyor: 

Prenses deli ilan olunacak \'e bir 
timarhaneye kapatılacak 1 

Kont Mataşiş zahittir. Verilecek 
bir emirle kendisini Avusturyaya 
çağırmak kolaydır. Bu emir verili· 

yor ve Kont kendisini yalnız bırak
mak istemiyen prensesle beraber, 
Agram şehrine geliyor. 

Şehre bir otele iner inmez Kont 
te~kif olunuyor. Prensesin de kapısı 
zorla kırılarak içeri giriyorlar ve ara
baya atarak Viyana civarındaki bir 
timarhaneye götürüyorlar. 

Ertesi günkü gazetelerde prense
sin bir sinir buhranından dolayı te
davi altına alındığı haber veriliyor. 

Zavallı prenses ise, höcresinde 
bağırıp çağırmakta ve se3İ kısıldığı 
zaman, hıçkıra hıçkıra ağlamakta· 
dr .. 

Prens Filip kansının tamamile de • 
li ilan edilmesi için çalışıyor: Çün
kii, prenses deli ilan olunursa ken· 
disi karısının velisi olacak ve bütün 
malarınr idare dmek hakkı kendisi
ne verilecek. Esasen Filip, Belçika 
kralının kızını, babasının bırakacağı 
milyonlarca liralık mirasa ortak ol
mak için almıştır. 

Nihayet bir gün, prensin tesirleri 
ile, karısı deli ilan olunuyor. 

Diğer taraftan, Kont Mata~iş ha
la askeri hapishanede bulunmakta
dır. Kendisi, Pariste, prensesin im
zasını taklit ederek bir dolandmcr 
Irk yapmakla itham ediyorlar. 

Prt-nses timarhanede, Kont ha· 
pishanede, seneler geçiyor. Nihayet, 
tevkif olunduğundan dört sene son
ra Kontu, yeni bir vesika bulundu
ğu ve masumiyeti tahakkuk ettiği ı 
iddiasile, serbest bırakıyorlar. 

Kont, hapishaneden çıktıktan j 
s?nra prensesi soruyor ve Lui;dn 1 

tımarhanede olduğunu nncak o za
man haber alıyor. 

Bunun iizerine Kont .Mataşiş ar
kadaşları arasında yemin ediyor: 

- Prensesi muhakkak kurtara- ı 
cağım! diyor. Aradan üç sene geçi
yor: 

Bir gün, prenses araba ile bir ti· 1 
marhaneden başka bir timrahaneye 
götürülürken yolda motosıkletli bir 
adama rast geliyor: 

Bu. Konttur! Birbirlerini tanıyor
lar .. Prenses seviniyor: Sevgilisi öl- l 

(Devamı 10 uncu sayı/ada) 
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NE VAR.,~ Y O K• 
- -

Jane Harlov ajiır hasta 
Holln ooddan Hrilcn hir habere 

~öre me;lmr sinema artiı;:ti Jane Har
lov ağır ha!Otadır. 

Arti11t. ''Kalh uşağı .. filmini bitir
mekte olduğu sıraıla hirdenhire has· 
talanmı~ ve derhal hastahaneye kal· 
chrılnu~ ~ ~ apılan ınuayencclc, haı;talr 
~ın safra kı·scsinin iltihabı olduğu 

ani a~ılııııı:tır. 
Şimıliki halele \ aziycti tchlikeli

flir. Fakat, ıloktorlnrın hü~ ük gayreti 
.-:ıyc . inılt• tehlikenin uzakla~tmlacagı 
ııınulınaktaıhr. 

DUKA /J.B nliŞESIN EVLENME 
FIT. •. Ul 

Yinıl-or Diikasmın evlenme mera
ı;iıni esna,mcla hir film alınmıştır. Fa 
kat. hıı filmin Lonrlraıla gijsterilnıesi 
yasak cılilnıi;:tir. 

Knrılr~inin taç gi~ mc mt"raııimini 
ı;\iirıncktrıı nıahrıım kıılnn Diik bu 
mera;; imi filııı İnılcn ,:iirınü~ ı ü. Fakat, 
lıerlıalılc Lonılra ı;ıtra) ınıla f'!llki kralın 
e' lf'nnıc mera~iıııini giirıncği merak 
edenler yok ... 

BOMRA IT,,E ŞAKA! 
Pari teki po~talıanelcrcleıı lıirinde, 

damgalanan hir paketin patladığı 'e 
ınenmrun yüziinü giiziinii parçaladığı 
bildiri 1 ın i~ti. 

Hunun po~talıane memuruna bir 
··~aka .. olurak yapılılı~ı tahmin ohr 
nnyordn. Yapılan tahkikatta hu tah· 
minin ıloğrıı ohlıığu ~iiriilmiiştiir. 

Rundnn hir iki ay c', d ı;ene hiiy· 
le hir lıiiıliı-c olmıı~ \ e hıınıın faili 
hulunanıanu~tı. ~on defa ıla kutunun 
içine patlaywı ınıulıle konuldu~unu 
:;iiren hiri~i ~alıitlikıc huhınıntı" 'e 
po.-tıı meınıırlarmı korkutmak için 
hii) le ''~akalar,. yapan adamın bir ) a
rı deli olıluğn anlaş1lınıştır. 

ROKFET.umlv MİU 181 
Rokf ellrr. hıraktı~ı 'a;;İyrtname 

ile. hiitiin ıııalikanclcrini hiiyiik kızı 
nm·an Strun"' Dcrula, ı:"a lıırakmı:;tır. 
Rı; ı-<'n <'I 2{ milyon ılolnr tahmin e
ti i 1 nırkt<'ıl i r. 

Veni Ne,rlyat 1 

Yeni edebiyat 
'·Yeni Eılı·h :) :ıt .. gıızctc-=inin 9 

mwıı .. :ı,· ı-ı ~ıkıııı\:tır. Bu ~aı ulu Ha· 
lirl Zi~ a l'~akli~il"iıı lıitn1u~:-i: Ya~ar 
.- ilıa ·'ın '·D.1111" ile Beatriee. Hamid· 
le Fatma .. 1111'\Zlllıı hir l<'tkiki: Rif al 
l't'nn Hata,· f'ılı•hirntma dair hir ya· 
zı;ı ilı• ~lelıııu•ıl ~ı .. liın"in hir ı;iiri 
rnnlır. Diinya roııı:ın ıııii:.Matını ka-
7 ;uı:ın <'""riıı l<'~rika-ı 'r forınıı :ck
linılı• Yr-rilııırktı: olan •"Jliirıvnnın en 
~fü:rl lıikıt' rlcri .. clı•rnııı ctıw•ktcılir. 

SEZ EN 
T .:= RZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık g iyin e n lerin 
terzis id ir 

En caz.-p rıı : •dellcr, mevsimlik metin 

\"e şık kumaşlar. 

lstanbut l'eni I'ustuhane karfı8ındtı 
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Kadircan KAFLI ,'efri ka: &7 

Kanta Küzen zeki ve haris bir adamdı. Karısı
nın kendisinden üstün olduğunu görerek sevi

niyordu. Onu kucakladı ve bağrına bastı!.. 
- Sakız valisini azleder; tarziye 

verirdik. 
- Bu, ona boyun eğmek olur. 

lmkan yoktur. Umur bey şimdilik 
yerinden kımıldayamaz. Biz de o 
zamana kadar büyük bir ordu top· 
larız. Geleceği varsa göreceği de 
var. 

lmparator daha çok konuşmadı 
ve yürüyüp gitti. 

O akşam Kantaküzen kendi sa· 
rayına döndüğü zaman solgun ve 
sessizdi. 

Prenses lreni işin varkma var· 
dı: 

- Ne oldu~ Yoksa Umur bey-
den fena bir cevap mt geldi? 

- Eveti 
- Ne diyor? 
Kantaküzen anlattıkça genç ve 

güzel kadının yüzünde can sıkıntı· 
sı beliriyordu: 

- Çok yanlış bir hareket.. Umur 
beyin dostluğu hiçbir {eye değişil
mez. Namuslu, mert ve o derecede 
saf bir prens!.. Öyle bir adam ki 
insan ona tatlr dil ve güler yüz gös· 
tererek her şeyi yaptırabilir. 

- Doğru söy)iyorsun ! 
- imparatoru inadından vazge-

çirmeliyiz. 
- imkan yok. 
-·Fakat bu körükörüne hareket-

le başlmlarmı da tehlikeye koyuyor. 
- Onu düşünmez ki .. 
Genç kadının bakışlarında derin· 

liğindc bir parıltı görüldii ve o anda 
doğan bir fikrini açığa vurdu. 

- imparator, Umur beyle kav
galı olcıbilir; onun dostluğunun de-
ğerini bilmeyebilir. Fakat biz bili
riz ve dost kalırız! 

- ?!? .. 
Prenses freni sesini alçalttı: 
- Pek basit.. Umur beve anlat

malı ki onunla dostluğu bo~an adam 
yalnız imparatordur. Biz onun gibi 
düşünmiyoruz. 

- Bu imparatora ihanet olmaz 
mı? 

Bunun da çaresini lreni buldu: 
- Dilsiz Kerani bu işi pek iyi 

yapar! 
- Dilsiz Kerani mi? Umur beye 

bir mektup göndermek tehlikeyi 
yi.izde yüz arttınr. 

- Bu mektubu başkasına veri-
rız. 

- Kime? 
- Papas Vasiliye .. 
- Güvenilir mi? 

- Mektubu yaz verdikten sonra 
ölürse, kw-ku kalır mı? Bir suçu bir 
ölüye yiikletmek pek kolaydır. 

Kantaküzen zeki ve haris bir 
adamdı. Karısının kendisinden da~ 
ha üstün olduğunu görerek sevini
yordu. 

Onu kucakladı ve bağrına bastı. 
O akşam mektup yazıldı. 
Kerani gizlice yola çıktı ve papas 

da gece yarısına doğru kıvrana kıv
rana öldii. 
I Kantakiizenle karıs~ için için se
Yİniyorlardr. 

Fakat ertesi gün akşam üstii kü
çiik bir Bizans gemisi Y cnikapıdaki 
Saray limanına girdi ·ve imparatora 
şu haberi getirdi: 

- Umur bey yetmiş beş gemi ile 
Samatrak adasına geldi. Karaya as
ker dökıü. Karşı koymak isteyenleri 
darma dağın etti ve biitün adayı 
yağma etti. Limandaki gemilerin de 
işe yaramayanlarını yaktıktan sonrn 
yarayanları aldı ve T rnkya kıyıları
na ~areket etti. Her tnraf dehşet için 
dedır. Gemilerle getirdiği askerlerin 
""8ayışı.,oı:ı hine.- yakındır. Bunların 
arasında beş _y~k~~ da siivari 
var. • · · 

imparator hayret içindeydi. Bir 
türlii inanamıyordu. Denizlerde fır
tı~a .. ve s.?ğukların biitün dehşetile 
hukum surdüğü bu birinci kftnun 
ayında. yetmiş beş gemiden ibaret 
koca hır donanma ve on bin askerle 
s~fere çıkmak, görülmüş şey değil
dı. 

Kendi kendine: 
- Bunu hiç ummuyorum. Bu

nunla beraber ben de davranmalı
yım. Elbet daha başka haberler de 
gelecektir. 

Dedi. 
Orduva hazırlık emrini verdi. 
Aske;in biiyiik bir kısmı maaş ve· 

rilnıediği için dağıtılmıştı. Hazine 
de para yoktu. Halk sıkıntı içindey
di ve harp istemiyordu. Bununla 
beraber elbet kollarım kavuşturup 
duramazdı. 
Umduğu gibi, yeni haberlerin gel

mesi gecikmedi. 
Limni ve İmroz adalarile Trakya 

kıyılarından birbiri ardınca imdat 
isteniyordu. 

Anadoludaki iilkelerini Osman· 
ltlara kaptırmış olan İmparator 'im
di de Trakyayı kaybetmek tehlike
sine uğramıştı. Şarktan ve garpten 
iki kuvvetli Türk devletinin tazyikı 
arasında kalacak olan Bizansın hali 
yaman olurdu. Vakit vakit Bizans· 
tan ayrılmak i~in silkinen Mora ya
rım adasile Tisalya. Arnavutluk ve 
Sclanik tarafları bunu fırsat bilecek
lerdi. 

Büyük bir gayretle sekiz bin kişi· 
lik bir ordu topladı ve.yola çıktı. 

Yol iizerindeki kalelerle, Edirne, 
Dimetoka ve diğer yerlerdeki asker
leri de buna ekleyince on beş bine 
varacağı muhakRaktı. Bu da Umur 
beyin askerlerinden beş bin fazla 
demekti. ' 

Büyük RadY 
müsabakamı# 
Müsabakamıza işlirak etmek!' 

mükemmel iki radyo Sahibl 
olabileceksiniz 

Radqo müsabakarnıJ 
nasıl olaCak ? 

Andronik sayıya ehemmiyet ve-

riyor; muzaffer olacağına inanıyor- Tafsllôtı okuy~iıuz. Daha fazla izahat el 
du. 

.Kan!aküzen \'C Yani A~an-da--o..;.._r"--ı .ister.~~·n;z .-11~ roün idarem ize ·mürd<r 
duda bulunuyordu. Pt 

Pren~es İreni kocasının arkasını edebilirsiniz 
bırakmadı. içinden gelen bir hisle, /.. 
kendisinin de mduda bulunmasının Bir müddettir kuponlarını koyduğumuz radyo müsabakası~ıll bil~· 
Pek faydalı olacağını onlıyordu. yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafılc 

imparator Andronik son hızla yoruz. 
ilerliyerck Kumuçinede karargah M.isabakaya radyocular da iştirak C<lebilirlcr. 
kurdu. 

( A ı lia-~1 t'nr) 
--~ 

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

uı:erC 
Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak 

. ...ır. 
eıoa5 i.ize ine tertip edilmıştir. cdfl>11'

1
,. 

- Memle_kete hizmet olur. Kıya· 
~e~e kadar ı~parator Androniğin 
?ızı bu me~•kıde tutacağına, bize 
ıhanet clmıyeceğinc emin miviz? 

Kantakiizen bir miiddet di.iŞündü 
ve sonra mırıldandı: 

- Bilmem ki .. 
- Umur beyin dostluğu bizim 

cok işimize yarayabilir. Her ne su
retle olursa olsun bunu devam etir
meliyiz. Bizansta düşmanlarımız 
ç-~~· Gerek onlara ve gerek icap et· 
tıgı takdirde imparatora karşı Umur 
bcy~en yardım görebiliriz. 

1 z m ir 1 i ç o c u k 
fa~rikatörün mü? 

2 

3 

4 

Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak 
1 

"cıı 
Müı;ab~kaya iştirake çağınlan ve bunlardan iştiraki kabU ı.r ~~ 
rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~llP 41CP~ 
derilmiştiı isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilirlcrfd'rr~· 
edenlerle iŞtirak etmek için müracaat edecek firmaları pc 
bildireceğiz. ~ 
M:iiiabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanınıoıl ceı'l;,.; 
hasşıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve ~ .ı,..JI 
ne arzolunacaktır. _....-ıtd 

Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amcrik~ tef ~ 
rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birincı cc 

. Kantaküzenin gözlerinin içi git
tıkçe parlıyordu: 

Kaı:,rsınrn zekfısına hayrandı. 
'A Dogr~su bu kadın, imparatorice 

n_na dı Sava gibi değildi . lmpar~
torıcc olmağa daha layiktr p 

Kan tahlili 
karar 

l . . r . renses 
rendı ~ız ıKmaksadının da başka ol- f 

ma ıgını antaküzen pek güzel an
lamıştı. Fakat bu maksat 0 k d 
tehlikeli bir şeydi ki sezilir sezit ar 

İki baba arasında tereddüt eden kü ) 
çük Saclinin vaziyeti nazik bir ·safhaya 
dahil olmuş bulunuyor. Verilen malfıma 
ta göre, Şadi büyük bir asap buhranı için 
de gecelerini uykusuz gecirmekte ve so 
kağa çıkmasına müsaad; edilmemekte 
dir. 

Ailcsile birlikte Bucada yerleşen Bur 
salı fabrikatör bay Mehmet derhal Şadi 

·· 1 ·1 k'I mez goz ere mı çe ı erek bir zindana 
atılır, yahut idam edilirdi. Kansına 
bile açıkça söylemek, yahut izah et
tirmekten ürl,üyordu. 

- Çok haklısın! Umur beye 
adamlarımdan birini göndereceğim 
ve kendisilc bozuşan ve onun dost
luğunun kıymetini bilmiyen ndam
ların imparatorla onun yakınların
d.~n birkaç kişiden ibnret olduğunu 
soyleteceğım, ona desin ki Karıla· 
küzcnle prenses freni ve Bizansın 
bütün namuslu adamları Umur be· 
yin dostlarıdır. 

- Evet; bunu herhalde yapma
lıyız. 

Kantaküzcn kendi adamları ata
sında böyle hem mühim hem de 
tehlikeli bir işin emniyet cdilece<Yi 
birisini düşünüyordu. b 

Fakat bulamıyordu. 

nin kendisine iade eı;lilmesini istemelctc 
dir. Bu zat Şadinin kendi öz çocuğu ol· 
duğuna kanaat getirdiğini alakadar dai· 
reye bildirmlştir. 

Tahkikata el koyan Buca nahiye mü 
dürlüğü bazı şahitlerin ifadelerine müra 
caat etmiştir. Baytar B. Azizin eşinin 
ifadesi de alınacaktır. 

Şadi, Bucanın Dutlu sokağında otur 
makta ve Buca orta mektebine devam et 

mekt::dri. Zeki ve çalışkan bir çocuktur. 
Sözlüye kalmadan sınıfını geçmiştir. 

Spora meraklıdır, voleybol oynar v~ ha
zan futbol sahasına devam eder. Haddi 

zatinde asabi, haşin ve ~nerjik bir ço 
cuktur. Uykusu arasında söylendigi de. 
vakidir. 

Tahkikat safhası ~imdilik gizli tutul 
maktadır. Ancak Bucada bazı şayıalar 

\ dolaşmaktadır. Dolaşaıı şayıalara inan 

yapılmasına 
verildi 
mak lazımgelirse Şadinin 1937 yılı nü
fus tahririnde kaydı yapılmamış. Cocuk 
bu arada bir seyahat yapmış. Söylenilen 
lcrin hepsi de bu kabil ııözlcrdcn ve reı; 
men tevsikine imkan görülememiştir. 

Şimdi ağızlarda dolaşan şüpheli sual 
ler ~unlardır: 

A) 921 senesinde cliinyaya gelen Şa
diyi doğum gününde görenler var mıdır. 

B) Bay Aziz bu arada Bursaya gitmis 
midir, gitmişse tanıdıklan kimlerdir? • 

Temas ettiğim bir doktor. iki ana -
nın :it tahlilinden bahsetmi§tir. Bay • 
tar B. Azizin aile doktoru B. Kamran 
da §Unlan söylcmi; tir: 

- "Bay Azizin a:Icsini iki cocu . 
ğunun hamiliği zamanında mu~ayenc 
ettiğimi hatırlıyorum. Bu ~ocuitııı. 
ır.'~şabehcti bakımından B. Azize ait 
olacağım sanıyorum. 

Bununla beraber çocu~un hangi ana. 
ya ait olduğunu anlamak için kırmızı 
kan küreyvatını tahlil etmek icap eder. 
Bu tahlil. neticesi üzerine. yüzde şek -
sen Y,Üzde doksan müessir olur." 

Memleket hastanesi başhekimi ve 
nisaiye mütehassısı bay doktor Hasan 
Yusuf d'! demiştir l:i: 

- Bu hususta kat'i birşey söylc:ne· 
mezse de yine en eslem tar:k kan ırup
lannın muayenesidir. 

5 -

6 -

edılectktir. .,c o)"" 
Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın aJınac_a~ 
yucular müsabakasında birinci gelenlere hediye ediJecekUf• 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLAIU 

""'" 20 ol i-
l - KURUN Gazetesile ncşretmekte olduğumuz kuponlar 1 

1_.ıJı ~ 
en son on beş gün içinde. aşağıda istedi~imiz maıaınatı!1 JtıtıCS ı 
duğu bir kağıt ile birlikte biz~ gönderilmiş olacaktır on a ,. 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. artı bir \, 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret t 1,rt ~ ... 
• ·h d' · rad>'0 

• tf'IT kım kuponla tercı e ılecek Avrupa ve Amerıka . e ııt 
1 b• · · · t" ~k 1 b'J' H ·k· •-jncsııı ya nız ırıs~ne ış ı_r~ ~ una ı ır... er ı ı radyo nıar. drt· 

sabakaya gırmek ıçın ıki talom kupon göndermek ıaııl11 dıt: 
3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu maHimat butıınmalı 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B
C-
D - Kendi adresiniz. 

Senesi. 
Lamba adedi , ... 

E - Markanın ismi. c..111' 
.. . . . • ms ,... ri"c:l 

4 - Muddetı ıcınde ge)en cevaplar tasnif edilecek hangı i1'ı 1'1 JP'' 
la· rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasın~a r'~'f" 

k b. · b' A c:rılca . ayrılaca trr. ırıne ır Avrupa diğerine de bir ~111 
kir.esi hediye edilecektir. ,., 

Eksik kusıonıarınııı gaze•emiz rdare5111 

· f edarik edebillrsjnJz · · "Al 
Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. _ "d' !"9J 

· V AKIT Propııgll:.r.---

1 ıttı"1mtMf11Hlll~1tıuullllfflllt\ffu11fflllKilllaımtt11lllMOt...,UilRttıaıt1111lmlH1ll111ı11111llllıtı,1ıı1~Ulıtflll 



~an-= lspanya hük\i: ti . 
~le crı tarafından bombar-

n Alınan harp gc ımisi 
y~ ' cep zırhlısı namile bü-
3 ta ll'laruf olan bir zırhlr 

Ve de denize indirilmi,ti. O 
tsay rnuahedesi henüz n. 

~odiği için Almanyanm 
.. daha büyük hacimde 
B Y~pması memnu bulu- , 

u olçüden dışarıya çıka· 1 

ınanlar hakiki bir fen ve 
~··r~~i göstererek aynı ha
~çuk bir diretnot sığdır-

a fak olmuşlardır. 

;6.5 rnildir. 28 lik 6 topu 
• ~ tırhlan 127 milimetre· 

rnilimetre kalınlığında 
nrnış iki köprüsii var-

~hCtnmiyetli yara denizci· 
cvkalade büyiik bir tesir 
~ Çünkü Doyçland doğ

uya havadan yaP,ılan 

~~cmıniyet\i yara alımş 
1-th unuyor. Acaba tayyare 
~:nda bulunan har, gemi· 

1 tehlikeli bir mevkide mi 

· ~u~arcbesi için hayati bir 
~I aiz bulunan bu mesele 
~de a;ı her vakit olduğu gi· 
~ tıyadcsile m~gul etmek· 
~~~aralarında esaslı bir ka· 
~. 01rnasmı intaç edeme· 

~~~1na göre yalnız hakiki 
· ~ 'tne bu biiyük meselenin 
~1 ~~~arak hallini ortaya çı· 

~tlj · Çunk Ü şimdiye kadar a· 
~ ~lc.r, beslenen kanaatler 

~t iırtnanlarında y<tpılan tcc
~~d ınat etmektedir. Bugüne 
~td~r~ tecrübelerin başlıca· 

~Ya bah' ' ' ' lk d f "A rıyesı J e a ga· 
l~~ ı~hhsmı feda etmi§tir. 
~ ~ ıraz daha fazla sürati 
bir'~i telsizle idare edilerek 
. d}Jrare Fırtınasına maruz 
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günkü en büyük 40, 5 luk toplar ile 
delinmesi imkansızdır . 

V elevki Nelson gibi olsun en 
kuvvetli bir zırhlının bile çok yük
sekten - saha yükseldikçe bombanın 
kuvveti de artmaktadır • atılacak 
bomba yağmuruna tu tulmasınm 
neticesi elbette çok farkl ı olabilir. 

Fakat açık den izlerde süratli he
lezoni hareketlerde bulunan bir gc· 
miye isabet pek zor olduğu gibi ge-
milerin çok miikernmel tayyareden 
müdafaa için muknbil toplorı da 
vardır. 

Tecavüze uğrayan Doyçland yu· 
kanda zikrettiğimiz meziyetlerden 
hiçbirisini haiz değildi. Ufki zırhları 

Doyçlant kruvazörü 
ancak 38·75 milimetredir. Demirli 
ve hnrekctsiz bulunuyordu. T ecavü
ze uğrarken tayyare mi.idafaasnıa 

mahsus olan toplan kullanmağa bile 
te§ebb\is edememişti. Bu şartlar 
içinde başına selen talihsizliğe hay
ret etmemelidir. 

Nasıl Bombalandı? Doyçlandın misali muharebe ge· 
milerinin sağlam kuvvetlerine ina-

havadan yapılmış hücumla ilk Kruvazör 
yaralanan zırhh 

nanların kanaatlerini değiştireme· 
mi~tir. .... • 'i y , 4 

Birinci tecrübede atılan 223 bom
badan yalnız 1 O nu iı-abet etmi§· 
ti. ikinci tecrübede atılan 114 bom
badan hiçbir muvaffakiyet elde 
edilemedi. Gemi batırılamadı. Bom
balar 2500 metre yükseklikten atıl· 
rnıştı. 

E..,ki hat gemileri "Scnturion., ve 
"Malbury .. gemilerine yapılan tec
rübelerden, hemen aynı neticeler 
hasıl olmut~u. Nihayet geçen sene 
f nı;ôlterede buna benzer yeni ve bii
yük tecrübeler yapıldı iae de bunla
rın neticeleri lngiliz bahriyesince 
gidi tutulmaktadır. 

Amerikalılar eski Alman ıırhlıs1 
· Ostfrislan,. iizerinde tecrübel~r 
)'ilphlar ve gemiye 900 kilo aRırh
ğında nıiithi~ bombalAr attılar. Bom 

gemilerden bulunuyor f .. " ..................................................... $ 

balardan 7 si isabet ederek gemi makta olan manevralardan mütchas 1 i 
uzun boylu uğraştıktan sonra tersi- sısların çr~ardıkları netice §Udur: ! A ç L ı K ~ 
ne dönerek batmıt§ı. Fakat aynı ııe· 1 25 milimetre kalınlığında zırhı ! : 
kilde yapılan tecrübelerde 900 kilo· delmek için 3,000 metre yükseklik- f i 
luk bir bomba isabet eden Alabama ten 1,000 kiloluk bombanın ufki i f 
hnrp gemisi 30 saniye içinde batı- olarak gemiye isabet etmesi lazım- ji Roman ~ 
vermİ§tİ. Bunlara benzer dikkate ~a- dıT. 1.50 milimetrelik zırhı delmek ! S 
yan bir tecrübe de Vaşington deniz ıçın de 5500 kilo ağırlığında boın- ~ Yazan : f 
mullhedesi mucibince bozulmasına ha aynı ~ckilde gemiye isabet etme· ! Refik Ahmed ~ 
karn; verilen süper diretnot "Vaşing lidir. Bugün kullanılabilen bomba- i SEVENGfL ! 
ton,. üzerinde yapılmııtır. 32,600 lt\rın en biiyükleri de bunlardan iba- f i 
ton hacminde bulunan bu gemi 407 tt• : y • kt · 

re ır. ! enı çı 1 ==.= 

milimetrelik iki zırh kuşağı ile kap: Zamanımızın en kuvvetli diret' : • 
lanmı, köpriileri de 75 milimetre notu bulunan .. Nelson,. ufki olarak İ .~ 
zırhlı idi. Fakat bunlllrın hiçbirisi 125 ve 155 milimetre kalınlığında ! Dagrtma yeri V AKJT Kütüpanesi , 
neticeli olmayarak 215 lik 14 top 71rhla kaplanmıştır. Buna göre her i FialJ 50 kuruş ~ 
mcrmit!İ yedikten sonra 45 dakikada han~i sıklette olursa olsun bir tek i : 
hatınlabildi. • : 

bombanın genıiyi delmesi gayri ka· 1 ..................... ., •... ,. ..... u••····· ...... ,. ....... ,,.:: 
Bu tec:riibelt'!rden ve daima yapıl- bildir. Ke7..a yan zırhlannın da bu 

ı- -

KURUN kitab tefrikası 1049 numaradanbe.-i Küçük Lord - lngilizceden çevrilmiı aile romanı 

... • N 

• 

• co .. 
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Bir prensesin acıkh 
aşk macerası 

BORSA 
7. 5. 937 

R.lıalannu Jlldn 1eattUJ olaalu, ıau 
nade ıuuaıue.ıe &öl'ell.l~rdtr. llaDrnlaı 

..aı 12 de kapan" •lif n.y.Uart "'· (1 inci sayıf cıclcuı devam) l 
memiş .. Kendisini unutmamış .. Onu 
kurtaracaktır muhakkak .. 

Ertesi gece Kont, timarhaneye 
geliyor ve gizlice içeri girmeğc· mu 
vaffak olarak, prensesi kaçırıyor. Fa· 
kat, bu teşebbüsleri yarım kalıyor: 

lki aşıkı birbirinin kolları arasın
da, timN hanenin bahçesinde bulu· 
yorlar. Bütün bina ayağa kalkıyor. 
Kont kaçıyor, prensesi yakalayıp 
lıöcresine atıyorlar .. 

Fakat, Kont azminde sebat edi
yor ve ikinci bir teşebbüste tama· 
men muvaffak olarak, prensesle be· 
raber izlerini bile belli etmeden, 
uzak bir yere kaçıyorlar . . 

Prensesin kaçırıldığını haber alan 
kocası hiddetleniyor: Nerede olduk
larının muhakkak meydana çıkarıl
masını emrediyor. Esasen Avustur 
ya kanunları, kaçırma hadisesini bü
yük bir cürüm sayarlar ve cezası bü
yüktür. 

Memleketin her tarafında aran· 
malarına rağmen iki aşıkı bulmak 
kabil olmuyor. Onlar, kimsesiz bir 
dağ başında bir kulübeye çekilmiş
ler, rahat bir hayat yaşamaktadırlar. 

Bir müddet böylece gizli kaldık
tan sonra prensesle Kont tekrar Ptt· 
rise gidiyorlar. 

Bir müddet sonra kocası prenses
ten ayrılmak için dava açıyor ve 
1906 senesinde Pariste boşanma. 
kararı veriliyor. 

1ki aşık, bundan sonra, rahat ve 
serbest bir hayat yaşıyorlar. Fakat, 
bir.aiı\n bunun da sonu '1eliyor: 

T:lHP patladığı zaman, bir müd· 
det .~çrn . Avusturyaya gelmiş bulu
nuyorlar. Kont Hırvat olduğu için, 
Macaristanda kalıyor. Prenses va
tamıız kalmıştır: Belçikada saray 
ailesi kendisini reddetmiştir. Pariste 
onu Avusturyalı diye istemiyorlar. 

1 

Nihayet Almanyaya : Münihe gidi
yor ve tek başına, sefil bir hayat sür
nıeğe başlıyor. 

VNihayet ~acaristanda ihtilal çık
tıgı zaman, Kont kalkıp Parisc geli
yor. iki aşık orada buluşuyorlar. Fa
ka.!, bu ikinci saadetleri de çok sür
muyo~: 22 eylul 1923 de bir kalp 
sektcsınde ölüyor .. 

Prenses bütün bütün yalnız kal
~ış ve b~yük bir sefalete di.i§mÜş· 
tur. Belkı şimdi hakikaten bir deli 
vaziyetindedir. 

Kocasından sonra ancak bir sene 
yaş?yabilen prenses Luiz 1924 se· 
nesı §ubatında ölüyor. 

Bu suretle, bir prensesle bir Kon
tun aşk macerası sonra ermiş bulu
nuyor. 

Takvim 
SALI {'aJ"l:ınıba 

8 Haziran 9 Haziran 
128 R. evvc· , 9 R. ev ıel 

UUn doğ\lfU 4 29 420 
::tın batıfl !9,39 1940 
Sııbab namaz :i,l o 3.1 :; 
.:>gıe namazı 1213 12 J.i 
lktndl oa.ıııazı ı 6, t !1 16 ı 1 
"keam namuı 19,39 1940 
v. tm namazı 

'Sterll.ı.ı 
•Dolar 
•Frank 
• Liret , 
•Belçika Fı 
•Drahmi 

PARALAR 
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~ .. 
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66.-
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• Bıuıknoı 

çcKLER 
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• Beril.il 
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19i14 
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• Cene•r• 5.4.Jio • Bel~ :;.& 5G 
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ESHAM 
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IJ. 8l1?ort11 
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l'r'11l•a1 
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Dı.yoo Oeı 
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B&l)'a 
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' (maalr 2.11 S..10 
rııı:ıı g~o g1)ııler1 159 160 
Y llm kalan gftnlcn 206 205 
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• Münı~aail A •4 2j 
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= ~ Programı ·~ -- ._ _________ _. __ _,, 

öCLE NEŞRiY ATI: 1 
Saat 12,EO PIAkla Türk m\Wkiııl. 12,SO 

Havadis. 13,0~ :Muhtelif plAk nc§rlyatı. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat lS,80 Kon!eranı Beyo~ıu halkevln • 
den nllklen thıı&n Arf! CCUmhuriyetçlllk \ 'C 

milliyet -;lllk ). J0,30 Konferans EmlntlnU halk 

evi negriyat kolu namına Bay Nueret Safa. 
:!0,00 Belma ve arkad~ları tara!mdan TUrk 
mualk!Bi ve blk şarkıları. 20,80 Omer Rıza 
tarafından arapça söylev. 20,•S Cemal Kl • 
mil ve arkad&§ları tarafından Türk musiki· 
si ve hlk prkılarL (Saat ayan) 21,1~ Ra~· 
yo fonlk dram (Hamlet). 

Saat 22,lti Ajans vo borsa haberleri ve er
tesi gllnUn programı. 22,30 PlAkla aololar, 
opera ve operet rarc:a.ıan. 23,00 Son. 

Beyaz-siyah-sarı 
üç renkli ke~~be"d•O 

lÜtıtyanı S inci $ayı/ada) } heıabına bu kedıY I d•''r .ı 
alılıt atıldı, ki köpeğin sırtına! 1 ken pazarlıkta uy•'ıde bird1 

Ben "Ha bre durun; etmeyin dım! 18,000 dolar e 
bre!,, diye ikiıini biri birinden a ·ı - Karar.... kk fııri 
yırmağa uğra~ırken, kedi veryan· Reis 'lama il f-ia 

1 
at • 

. 1 .. • · h Y"'n •ın elti pençeyı e ime; köpek de çe, Unıvenıtc a in ıo., 
hap, hup ısırdı elimi! iki elim de sünden bazı cihetlerb'ldirdı. 
yara. bere içinde kaldı! kararlaştırıldığını .. ',e111'I~ 

Çiki ile öteki Macarlar, etrafı- yaz - ıiyah · sarı .uç hı••o•• 
mızı ıarmıfhlr, hA bre ha gülütü · kedi. pek nadir ~ırk di b•~ 
yor, ha, ha. ha,; hi. hi, hi alay e • arzeder; böyle bır ; 1d1r: . 
diyorlardı bizimle! Derken, kedi dilcrden cok farklık tıırırı•d 
urtında. köpek fırlamasın mı muti milel kedi müsaba a "e el.' 
faktan tarafa! Havdi ben de pe· etlirHmek için ar~nır ra "eflfır 
şinden: çıktık bahçeye; oradan mek için külliy~t!ı Pdeğerİ ~ 
kedi "AnkarA.palas .. aoartrmam • hulasa bu kednıın bı ı . . e"• nın daireleri den birinin pencere İtte. bu su::ıllerll1 ' dl 
pervazına fırladı. Ben, hemen o cek ! d"",cl• 3 
Hriıtonu11 A.P:ırhmanına lcoştu:n; Diğer taraftan. ir"" 1 
"daire ~ahihi izin vermeden gire· nın bırakıldığı 21 h•:n>"'" 
mezsin !., dive beni ters vüzüne çuk cclaeıine, ''~o~diiİ ~,. 
cevirdiler. Beni hırsız, katil san • de oturduğunu ~oYkoııtİ'~lıil 
dılar. Ne is~ si1le, tokat ızirdim da- carla batkaca b!r e\erİ t"ı: 
ireyc ve lakin. k-.:di sırrol:nu~ ! Hü ha baıka bazı kını• tşr d• 
lasa. gidi• o ı:ddiş? rak getirirse, .... bun 

Kedici Ahmet, bütiin bunları nilecektir! }tJff 
anlatırken. reis lsmall Hakkı Tur; ı• 
kısa kesmeıini söyliyerek. daha Kaptan , ' 
hMka davalara bakacaklarını be· ldÜ' d•~ 
lirtiv:>r; fakat, davacı, ~öyle di - Mesul gtirU le' 8r:rıd'bif 
Y

ordu: ceza ha Y .,,, 
1• nıı111 

- Yalvarırım sh~c; bupün yal· Geçenlerde ırns ., b~ ~ 
nız benim ~avama bakın. BnaJnr merikan gemisi gel~j1 ~~ıı ti" 
bütün öt.:-kı .. dav~ları ba~ka bir ~c .ayak baıan .. h~~ı ölJSJ~, 
güne! Çu.,.,ku, benım davam nl!r.> • ıtçı, ambara du~.nıUJı ~ 
sinden mühimdir. He:n b~n bütiirı geminin hareketıne ~"•'' 
ıöyliyeceklerimi ıöylemeliyim, ki mu§, fakat 3 üne~ ·~ ~ . 
bu kedi davasında adalet tecelJi Jan, tevkif e.diJrnı~~~lil'ı ıı~, 
etsin! tedbirsizlik, dikk•.!i~·ıo' ıet 

Bu sözü ve davasını anlatm lara riayetsizlikle 0 u tı1'İ~ 
sıraıındaki bafka bazı sözleri, sa· maktan takibat ve tş ·et 
mil erin gülüşmeleri ile refakat le- lıyordu. . ııtl! cı 
niyordu ve davaları için sıra bek· f 3tİnlak tahkıka~şJ<iıt'~ 
!iyen avukatlar, gülümseyerek bi · mİf, 4 üncü sorgu 5,.ırıil~ 
ribirlerinin yüzlerine bakıyorlar - kaptan Janı meı'ul ~r o•ı; • tı . ~ 

dı ! ~ rutmR kararı verıı;ı•t 4 ~ıı' 
- Ah keşke Usküdar maliyesi yası, İstanbul aıl.ıye. tif• 

veznedarı Hakkı, bir harcmağası hakyerine gönderılın1' 

KURUN kitab tefrikası 1049 numa.radaııberi Küçük Lord - lngilizc~den ~evrilmit aile romanı • 
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11 - KURUN 8 HAZlRAN 1937 

SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
saire 

SA Ti LIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı· ' 

lan etrafı duvarlı ve mütearldi: 
ağaçları ve suyu bulunan bit arsa j 
ehven fiatla satılıktıı . 

SATILIK KAGiR HANE 
4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya· 

kın Bekar sokağında ı o numaral 1 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çllmaşı:. 

lığı ve çamaıırlığında ıki od::iyı ha 
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
5 - Çemberlitaşta Peykhane caddrsin· 

de kagir 18-20 odalı iki kaplı dört 
katlı apartıman tertibine rlveriş'i 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele-
ri havi kagiı hüne çok ucuz s<ttı 

lıktır. 
SATILIK KAGiR iKi EV 
ıo - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 

katlı be,er odalı bahçe terkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa· 
tılıktır almak istiycnlcrin. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 
11 _ Malt~pe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 

· arşın fiatlar uygundur. 
SATILIK APARTIMAN 
12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

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

SATILIK KOÇUK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

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

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

SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

be§ odalı Marm:ıra, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesi ve a
partıman tarzında takaimatlı, ha· 
vagazı terkoı, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağında altı oda

lı ve bahçeyi havi · ah§ap hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanlann servisimize müracaatları. 

SATILIK EV ARANIYR 

ağaçları ve üç yüzı..i mütecavıı seç· 
me a!mayı havidir. Fiyatı çok ucua 
dur. Arzu edenlerin ServiEimızc 

müracaatları. 

CtHANGtRDE SATlLIK ARSA 
22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met• 

re yüz ı 2 metre derinlik maktuan 
ı 000 liraya satılık arsa talip olan· 
ların Servisimize müracaatları. 

SATILIK KOÇUK ÇiFTLiK 
23 _ Erenköy Bulgurlu §O&esi üzerin· 

de yüz dönümü mütecaviz kriz· 
me olunmuş arazisi derununda 
müteaddit kuyuları ve havuzlan 
ve Marmara denizine nezareti 
bulunan köşkü ve eşcari müsmi
re ve gayri müsmiresi bulunan 
küçük bir çiftlik ehven fiyatla sa
tılıktır. Talip ol3nların Servisimi-

ze müracaatlan. 
SA Ti LIK YALI ARSASI 
24 - Osküdarda Şemsipaşa nam ma

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

müracaat. 
SATILIK EV 
25 - lstanbulda Topçularda Ramide 

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

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

(V. P. 1444) 

lŞ ARIYOR 
26 - Dört sene gümrJkte, altı yıl 

poliste çalıştım. Tahsilim orta
dır. Elimde vesikalarım vardır. 

Verilecek ücret ne olursa kabu-
le hazırım. 

Adres: Karaköy Necatibey 
caddesi 222 No. da Şerafettin. 

ARI KOV ANI ARANIYOR 
28 - Satılık fenni arı kovanı, kalıp 

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

SATILIK OTOMOBiL 200 URA 
29 - Takside çalışır, hususi için <,;ok 

elveri~li az benzin scrfeder, las
tikleri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 
20 - Fener yolundan Bcıtancrya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· müracaat. ··v. P. 1458,. 

mak isteyenlerin son fiyat ve eve SATILIK EV ARANIYOR 
dair izahatlarile servisimize müra . 30 - Mecidiyeköyünden Harbiyeye ka 
caatlan. dar, Cihangirden Taksime, ka-

ACE LE SATILIK KAGiR KöŞK dıköy civarı tramvay güzergahı 
21 _ Erenköyünde eski istasyon civa manzaralı beş altı odalı evi olup 

rında 6 odalı kaıir iki buçuk dö • ta satmak isteyenlerin acele servi 
nüm bahçe içerisinde birçok meyva simize müracaatları. 

Bunları almak veya satmak iatiyenl::rin ve bu iıılerle alakadar olanların 
Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda v AKIT Propaganda servisine müracaat-

tarı. 

Mühim kolayhklar 
Aıağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç . 
tarı olanlar . 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya b:zzat gelerek strviıimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşıJnüp halledecek, itlerini görecelc • 
tir: 

1 - Mobilya, eıya vesaire utmak ve· 

ya almak istiycnler, 

2 - Kitip, muhaaip, hizmetçi, atçı, iş~i 
istiyenlcr ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 

S - Otomobil almak satmak veya it • 
letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya• tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERVISIJ nde bu işlerle meıgul 

• olmak üzere ayrıca bir .büro vücuda , .. 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.

maz. ~----~~~~~-----~~~~--~~-
~~,icra Memurluğundan: nape, su küpü, dolap ve tahta sahne - rmı vermek şartıyla 12 - 6 - 37 ta- ı 

S l borcundan dolayı tahtı hacze nin Beşiktaı.ta akaretlerde pir Nedim rihine müsadif cumaertesi (Ünı:i saat 1 

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

ti yenler. 
4 - Derı vermek veya atmak istiyen
ler • 

Vakit Propaianda Seniıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. htanbul 

Posta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vaktt ~ \>el'f~lc artırma suretilc satışına ka· caddesinde 43 numaralı dükkipda açık 1 O dan ı 2 ye kadar mahı.llinde hazır 

. , -~~tahta san<lalya, Masa. s, in. artırma ıuretile satılacaktır. Talip o- bulunacak memuruna müracaatları ilin 
Jor, demir sandalya, masa, ka- ]anların dellaliyc resmi ve ihale pulla- olunur. (22223) 
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1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Kiralık Emlak 

Sema 

Galata 

.. 
Beyoğlu 

Kabataı 
Galata 
Kasım paşa 

Büyükdere 
Galata 
Kasım paşa 

.. 
Hasköy 
Kasımpaşa 
Topa ne 
Beyoğlu 

Boğaziçi 

Kasım paşa 

.. 

.. 
,. 
.. 
" ,, 

Topa ne 
Kasım paşa 

.. 
,, 
.. 

Şi§li 
Orta*cöy 
Galata 
Kasım paşa 

Feriköy 
Ortaköy 
Topane 
Kasım paşa 

" 
" 
" ,, 

Dolma bahçe 
Sütlüce 
Büyükdcre 
Galata 

,. 
.. 

Kabataş 

Galata 

Beşikta§ 

Topa ne 
Topa ne 

•• 
Beyoğlu 

Topa ne 
Galata 

Mahallesi 

Yenicami .. 
Hüseyinağa 

Ömeravni 
Emekyemez 

Eyyihüın Ahmet (efendi) 
Büyükdere 
Şah kulu 

Eyyihüm Ahmet (efendi) 
Camiikebir 

Kiremit'ii Ahmet çelebi 
Camii kebir 

Sultanbeyazıt 

K . M. Çelebi 
İstinye 

C. H. Paşa 
.. .. .. 

Camiikebir .. 
.. 

Hacım imi 
Bedreddin 

Kayxkiskelesi 
G. Hasanpaşa 

" 
Mecidiyeköy 

Ortaköy 
Sultan Beyazıt 

Seyitali çelebi 
Pangaltx 

Büyükayazma 
Çavuş başı 

Bedreddin 
.. .. .. .. 

Ömeravnl 
Mahmutağa 

Büyükdere 
Alacamesçit 

Sultanbeyazıt 

" Ömeravni 
Yenicami 

Türkali 
Sultanbeyazrt 
Süheyilbey 

.. 
Kuloğlu 

İlyasçelebi 

Şah kulu 

Sokağı 

M. Alipaşa Han alt kat 
Fermeneciler 
Caddeikebir 
Dolma bahçe 
Cami ittisalinde 
Camii şerif 
Çayırbaşı 

Kale başı 
Ufak köprü 
Turabibaba 

Cami 
Turabibaba 
Cami 
Telgraf 
Parar kayığı iskelesi mahalli 
Orta 
Mektep 
Havuz kapısı 
Mektep 
Atik tersane kapısı 

" .. 
Havuzkapısı 

Kayıkiskelesi 

No: 61 Cinai 

39 Yazıhane 

4 Oda 
197 Apartımanın 4 cü katı • 

197/ 205 Dükkan 

3/ 1 
ıs 

24 
27/ 33 
1/ 5 

2/ 50 
Mü. 9 

10.12 
13/ 19 

8 
32 

7 
6 

48 
34 

3 

İki oda 
Baraka 
Dükkan 
Apartımanın 3 cü ıdairesi 
Hane 
Ahır 

Kayıkhane 

Dükkan 
Arsa 
Kagir hane 

1 / 3 hisseli hane 
Hane 
Müfrez 200 zira arsa. 
Dükkan 
Dükkan 
O da 
Arsa 

Şehit Mehrr.etpaşa camii altında 
Havuzkapısı 

41 
41 

6 

7 

300 

300 zira arsa 
müfrez 50 zira arsa 
Bodrum 
250 Z. arsa 

Ahmetefendi odun yerinde 
Kayıkiskelesi 

Atik tersane K. 

Bi.iyükayazma 
Topane camii 
Man'dıra 

Fr<ınsız mezarlı~ı karşısında 

Topçular 
Mezarlık 

,, 
.. 
,, 
" 

Dolma bahçe 
Bademlik 
Çayırba§I 
Mahmudiye 
Yeni§ehir 

.. 
Dolma bahçe 
P'ermeneciler 

im amali 
Cami 
Eski ayan binası yanında 
Topçular 
Ağahamam 3 - cü Vakıf han 
:flyasçclebi 
Kulekapı 

o 
42 

9/ 11 
12 

280/ 264 
25/ 39 

109 

M. arsa 
289 M . murabbaı arsa 
Dükkan 
Garaj 
Hamam içinde be~ oda 
Dükkan 

•• .. 
1 O Külhan odaları 

394/ as6 Dükkan 

221,223 
35/ 51 

o 
219 
40 
38 

197/207 
118 

98 
4/280 

No: 10 
553/1 

9 - cu \iairesi 
12/ 14 
22/1 

" 
Oda 

.. 

., 
•• 

Dükk3n 
Hane 
Arsa iskele 
Dükkan 

.. 
•• .. 

" 
Hane 
Dükkan 
mektep mahalli (hane)' 
Dükkan 

İmam meırutasI (hane) 
Dükkan 

Beyoğlu Kuloğlu Ağahamam 3 - cü Vakıf han 3 - cü dairesi 
Beyoğlu Kuloğlu Ağahamam 3 - cü Vakıf Han 4 - cü daireıi 
Galata Kemankeş Çömlekçi 12 Apartıman 

,. Sultanbeyazıt 6 - CI Vakıf Han 34 No: lu oda 
,, ., Mumhane 20 6-cı vakıf han beçinci kat 20 No: lu oda 

,, Yenicami Fermeneciler 124/33 Dükkan 
Beyoğlu Kuloğlu Ağahamam 3 - cü Vakıf han yedinci daire 
Kasimpaşa camiikebir Türabibaba 5 No: lu dükkan 

,. ,. Kayıkiskelesi 43 arsa 

Yukarıda yazılı Vakıf mallar 31/Mayıs/938 sonuna kadar kiraya verilmeküz:ere açık arttırmaya konulmu~tur. 
klilerin 18-G-937 cuma günü saat14,30 da Beyoğlu vakıflar Direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (1243) 

İste 

Kapalı zarfla elislltme llAnı · ı 

istatistik genel direktörlüğü eksiltme 
ve ihale komisyonundan: 

l ıtanbul Aıliye altıncı hukuk rnab. 
kemeıinden : 

Hürmüz tarafından Tokad'da pera
kende mahallesinde barıtcı o~ulların • 
dar. Edhem oğlu kocasI Maruf aleyhin
de açılan boşanma davasından dolayı 
müddaleyhin ikam'etgahının mechuli • 
yeti hasebile dava arzuhalinin on gün 
zarfında cevab vermek üzere on beş 

gün müddetle ilanen tebliğine karar 

1. - Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 65 - 72 forma genel 
nüfus sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitaptır. Beherinden 2 §er bin adet bas· 
tmlacaktır. 

2. - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira üzerin -
den 2520 liradır ; Muvakkat teminat olarak 189 liralık banka mektubu veya tah
vil verilecektir. 

3. - Eksiltme 1937 senesi temmuzunun 2. inci cuma günü saat 14,30 da 
genel direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda açılacaktır. 

4. - % 7,5 muvakkat teminat vesikasile teklif mektupları eksiltme açılma
dan bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu baptaki şartname 
komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune dairede görülebilir. (1472) (3237) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
13.6-937 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Hangi 

trenlerin içmelere gideceğine dair olan iliin istasyonlarda mevcut olduğund&;ı 
fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem halka ilan olunur. 

ZAYi 
ÜskUdar Mal müdürlüğünden aldı -

ğım maaş cüzdanımı zayi ettim yeni • 
sini alacağımdan eskisinin hükm:.i yok-

Bab!bJ: ASIM US 

(3220) 

Şehremaneti Evzan idaresi memurla -
rından merhum Mehmet efendi ailesi 

Matem Sakişep 
(V. N. 22227) 

Neşriyat OlrektörU: Refik Ahmet Seveııg-iı 

. verilmiş ve arzuhalin bir nushası da 
mahkeme divanhanesine asılmış oldu -
ğundan 936 - 601 dosyasına ilan ta -
rihinin ferdasından itibaren on gün 
zarfında cevab verilmesi lüzumu t eb -
liğ yerinde olmak üzere ilan olunur. 

(V. N. 22220) 

ZAY. 
İstanbul limanından almış olduğum 

14 - 6660 numaralı tayfa tezkeremi 
zayi ettim hükmü yoktur. 

Hüseyin 
( V . N. 22222 ) 

KıRtl!V doktoru 
Necaettin Ata sagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 
Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastal a rını kabu l eder 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene parasızdir, 

snrn 
KOSTCIM 

PARDESCI 
PANTALON 

Son Moda IKlYJmaşOaırBa 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI 

Eonox ~Etda yşh~R 

,..,, 
Eıbisiiağa;asın;e euıaYii~ 

Tediyatla. d~hi muamele vardır· 
ırenefoın 43503 

liapalı zarf usullle eksiltme fl4DI 

tstatistik Genel Di_rektörliğü Eksilt 
ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 35-3& 
lediyeler istatistiği ile 5-1 forma tahmin olunan muhasebei hususiyet.er 
ğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi i 50, muhasebei hususiye ııta 
500 olacaktır. 

2 - H er iki eserin 16 gahifeHk beher forması için 
olunan baskı bedeli 1800 liradr:. 

Jıl 
3 - Eksiltme 18 haziran 1937 cuma günü saat 14,30 da Umunı ,/ 

binasında toplanacak olan Komisyonda açı lacaktır. , 

4 - Teklif mektuplarile % 7,5 muvakkat teminat vesikasının ek ~ 
madan bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmesi. lbımdır. Şa~ı9) 
yon katipliğinden istenebilir. Nümuneler Dairede görülebil:r. (1409) __.- "" 

Türk Hava Kuranı 
Büyük PiyangosLI 

2. inci keşide 11 Haziran 937 detlif• 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradıt; 
00 lir•11 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.0 , . IJJ 
ikramiye:erle ( 20.COO ve 100 COO; hr• 

iki adet mükafat vardır. ~· 
ük ~ Aynca : ( 3.000) liradan ba§lıya ralc ( 20) liraya kadar büY -, 

çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin pfand90 
de etmek için bir bilet almak lan çekinmeyiniz ... 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Çatalcanın Büyükçeknıcee k'cllf 

sinc!c İ stanbul sokağında 1 No. de po 938 v: 939 seneleri mayıs son-
111 

raya verilmek üzere a~ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Jcvaı":tııP 
ğünde görülebilir. İstekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat -ıned bıa1 

·· en e makbuzu ile 24-6-937 perşembe günü saat 14 de daimi Encum 
b:lırlar. (:t.) (2260) 

Senelik muhammen k !rası 144 Jira olan Unkapanınd;ı Elvan~~d:c 9"' 
sinde Hacı Yakup sokağında 24 No. evin yarım hissesi 938 veya .~"' uod• 
neleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artrrma ~u~rlii~ .. 
bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım M.ud • dl 

rülebilir. istekli olanlar 10 lira 80 kuruşluk ilk t eminat makbuz v~~S9) 
beraber 15-6-1937 sah günü saatte Daimi Encümcn'de. (U ( _ .. 

UJ!ll
Binek arabalarının İstanbul cihet ine mohsus olarak Daimi f;J1C 

r ile t esbit olunan durak yerleri aşağıda yazılıdır, ilan olunur. Ar•"' 
6 Kazası Nahiyesi cadde veya sokağı f 

Eminönü Merkez Sirkeci istasyon cad. 

' Kumkapı Tiyatro cad. 
Fat ih Merkez Arslanhane So. (.Y.) 

.. .. Dağarcık !O. 

Karagümrük N ureddin tekkesi so. 
EdirnekapI sur harici şehitliğe giden 

.. 

.. 
durd1 

şosenin sağındaki eskiden araba ı 

olan mahal :ie tı' 
,, Samatya Y edikule meydanı So. başında ~ ,ti , 

(.Y.) Bu sokak taksiler için münasip değildir. Esasen burası.'e~ ıfJ _.lfll'rf' 
durağıdır. Ve Fatih tramvay istasyonu civarında binek arabaları ıÇ yeril' ;.ı.
sip bir yerdir. Taksiler için Fatih tramvaylarının istasyon yaptıkları o1' ttt ~ , 
s.ında şoförler için daha menfaatli ve otomobillerin durması için ~,ııe •:,,O· 

·· ··1 Al" · · f d" k v b" · "h 11 l'ğ' d Ar5l311 
...:ttl goru en ı emırı e en ı so a~ı tes ıt ve ıntı ap e• c ı ın en . erıer .... 

ğındaki ta ksilerin bu sokağa nakli ve binek arabalarının da eskı Y 
mesi muvafık i:Örülmüştür. (B.) (3262) 

... 


