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KURUN-_.... 

Bu ınıponu gazete idaresine ı;cttrcnler 

1 - KUçUk UAolannı parwıız baaUnrlar 

2 - Kurunun heklmlcrlne paraatz bakt 

fırlar. 

m1W1n..'f il : ao. a 
••ts7-10827 l~rANBUL - Ankara Caddesi ' -... ,_ 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) • • • .... (~ 

' - Telgraf adres!: Kurun • tstanbuJ 
• • • ~ Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

a - HukUk ve mail m~avlrlerine bu 
tUrlU kanun yollarını puuız sorup l!JrPnlr 

illetler Cemiyeti Hatay\ Temcit pilavı 
t meselesini ele aldı Bul!(ar komşularımıza, 
~rtıonsey hangi noktalar üzerinde karar verecek? qeniden birşeqier 
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Mecliste bütçenin dünkü müzakeresinde 

C Dahiliye Vekili mühim izahat verdi 

enup hudutlarımızda emniyet 
S k.iiylUnUn kalkınması • Halk edebiyatı • Sırt hamalhliının kaldırılması 

1hhat ve içtimai muavenet, Maliye ve Adliye 
Vekilleri de izahatta bulundular 

1 

Meclis bütçe m:izakeresi esnasında 
(sağ tarafta Maliye Vekilimiz görülü 

yor) ve B. Şükrü Kaya. 
.... (Ya.:ısı 4 ilncil sayıfado.) 

aa·-ş_v_e_k-il--At-in_a_d_a_n_ 

ı. dün gece ayrıldı 
~'f:e.t lnönü dün kral tarafından kabul 

dı, Başvekille görüşme/erde bulundu 
Q0,. .. General Metaksas diyor ki : 

~ 1ı,'!,!tne /erden tam manasile memnunum 
İııt lı.,; ,j 25 (Husu•;ı - Gece . yına giderek defteri ınahsusu im~a· 
I~ 'itan °''.. Yunanistanın misafiri lam•ıhr. Bundan sonra ~~ne Tur· 

cırıu t 1 urkiye Başvekil" 1 t k' 1 . . ·ı birlikte harıcıye nazı· 
}'t ou b ı sme ıye e çısı ı e . .. .. .ı_ clr· . sa ah refak t' d T .. k" G 1 M taksas ıle goruşmeler· 
"il'" ,ıs1 R. a ın e ur ı· rı enera e 
~ haldc~§c~ .. :::r_e~ .. 2naydın ol . de bulunmuştur. .. 1 

~ Kral sara- (Sonu: Sa. 4 su. •l 

41,,tı 1937 Bütçesi 
ç,z:e~eli bir bütçe ile dünl}a ka~şı~ına 

bıimek hiikiımetimiz içın bul}uk 
bir muvaffakıyettir. 

ASIM US (Ya::ısı ~ nci sayfada> 

~~-~-~~~-------------------
~"let D · T ilit bt,ı eınıryollannda Ailelere mahıus Büyük enz 

lllnıttır. Bu çok ucuz seyahat fırsatını kaçırmayınız 
(1235) (2755) 

Pr. P.icard' ın da 

Balonu yandı 

Prf. ·Picard 

Brüksel, 25 (A.A.) - Profesör 

Picard ile muavini Max Cosyns'in 

binmeğe hazırlanmakta oldukla -

rı Stratosfer balonu, bu sabah sa
at t0,45 te, balon sepetinin tesbi· 

ti sırasında, birdenbire ates ala -

rak tamaınile harap ol mut tur. 
Nüfuıça telefat yoktur • 

Balon 300,000 franga nıalol -

Yarın ki sayımız 

16 
SAYIFA 

P.~c.f~~!J)3CJMHEi 
r~~ıınum Ub [Mb~rm ~~ rrn~rı ~f ~m(KI 

B"b300ı\\E~ATEnHo TbP>KECTBO Bb TETEBEHb. noKnOHEHHE 
Hı\ nnt:.HOTll M-ı;rrn Hl f\FHKOBCl<H 

, Bu/gar ga:<'lrsini 11 alc\ irim ı:.dcki ) a:ılm ınm /J(l~/ıhlarr 
~ (Yazısı 7 i nci sayı/ada) 

Çok hayırlı bir karar 

Bütün harp malOlleri 
terfih edileck 

rine göre altı .lrreceye ayrılarak tı, 
.•. tihl eclilıuiş olan lıütiin harh maliıl 

Layilıadtı 1 illi '1ücadcleye i~tirak 
ı·tnıi~ 'c etmemi~ , oluncla bir ka,.·ıd ~ • J 

ıııe,·cml olmadığından lecli~<;f' tas-

diki halinde ~lilli Mikııdt>le<lrn ı•\H~l 
'e' a sonra tf'kaiiıl cılilıni~ hiitiiıı lıarh . " 
ınaliılleri kaııııımn lıiikıniindeıı ı.;-

tiralle eılef'cktir. 

ı ·ri ıulen en ~ iik ek ılcrrrede olanla 
.. ı elli Jir~ı, diğer <lcrc<·clcrdekilcr<· ı 
,le aralarında he er lira noksanln 1 

kırk he~. kıı·k, otu:r. he", otn:r., ) irnıı 
he' lira ıniktarınıla hirf'r zam kalnıİ 
ctmekte.dir. Layiha hııı.?ünlrn1e llıi· 
yiik l\fillrt İ\ft"!ı•li ine grll'ı·cktir. Hıı-

------~--------~-----------------~----------
Bugünün en büyük seyahat mu

harririnin en büyük eseri 
- -- - --- -- -------

Dünyayı dolaşflm ... 
DDnganın eıı görülecek yerler ini dolaşan 

kadın anlatıyor 
Dünyayı dola)ma - ıli~cr tahiri!ı· 

''de,·riilem,, - seyahati, clii~ün<'esi hi· rl//I' 
le insana en fazla ze' k 'eren Şf') lcr- .,..

elen biricfir: Kü~iikken kiın hir ıliin
yayı dolaşnıa ronınnmı lıe)ecanla O" 

kumarmştır? Hangi hiiyiik hayali ro

ınancı hir diinyap dola~rna roınan ı 
yazmak i tememi tir? Gııle~ Verne·in 

"Seksen günıle de' riileın., i grre\. 

otel, gerek tliinya seyahat etlehiyntr 

nın en lıiiviik e ·crlerinden hiri tlc~i · 
" 

midir? 
Fakat lıugiin, (';.ki~inılen ) irıııi 

rni;oJj kiiçiilınii~ gihi. ı.ck~eıı ı;iinıt .. 
değil, diirl günıle hile lıiitiiıı ıliirıya· 
yı dola~mak miinıkiin ohı) nr \'C ~") ;ı
hnt kitapları hayal iilenıirııleki ~c)a
lıattı-n clönii.,tc ıleğil. ta) yare ile. 

Transatlantiklerlf', trcnlrrlt> ) apılaıı 
hakiki se) alıatlcrtlen mıra ) azı) ıyoı · 

Bu tarzı.la e er yazan bugünün en 

meşhur seyahat mulıarrirlt·ri ara"nı 
da hir tanesi ''ardır ki hepsinin f'll ~ıar . n,•ni zaııınıııla hir tayyare-

nwşhuruılur ve lıcp~iniıı ,..11 f nzla · <·· • ir tıı~ ~ nrt>~i ile"', hirı.:ok C) ahat-

yahat ~tnıi~ olanıdır: ler ) ap · ıı~, onra kalem ile bun1al"1 
Titayna iımini ta~ıyan hu kadın (Lütfen srıyıfayı ~viriniz) 
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1937 Bütçesi "Kral ailesi ile kabine çarpışıyor 
"Hükumet, kral ailesini, eski kıalın evle 

Muvazeneli bir bütçe ile dünya karşısına 
çıkabilmek hiikiımetimiz için bügük 

bir muvaf f akıyettir. 

H azirandan itibaren tatbikine l 
başlanacak olan yeni sene 

bütçesinin Büyük Millet Mec

lisinde müzakeresi yapılıyor. Mali
ye Vekili Fuad Ağralının bu müna

sebetle bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında söylediği sözler hakikaten 

memleket içinde olduğu kadar dı· 
şmda da dikkat ve alaka uyandıra
cak kıymet ve mahiyettedir. Geçen 

yılların kati hesab rakamlarından 
kuvvet alnn bu .sözler, gelecek gün

ler için de kalblere teteddütsüz bir 

emniyet ve itimad telkin etmekte -

(fü. 

Eğer çılgınca bir silahlanmaya 

doğru giden dünya vaziyeti hüku

meti yeni Milli Miidafaa zaruretleri 

karşısında bulund1.1mıamış olsaydı 
yeni sene bütçesinde müvazene ver· 
gisinin kalkmı§ olduğunu görecek

tik. Bu hakikati Maliye Vekilinin 

ağzından Büyük Millet Medisi ö

nünde dinlemiş olmak da gene mem

leket efkanumumiyesi için bir te· 
sellidir. Bununla beraber Fuad Ag

ralı, böyle basit bir teselli ile de ik
tifa etmemiştir. Müvazene vergisi· 

nin kalkmış olduğunu görmek arzu

sunu ifade eden mebuslara karşı ge

lecek yıl için en kuvvetli ümidler 

vermiştir. O kadar ki isti!mai bazı 

tedbirler almak mümkün iken bu 

verginin devamlı bir tesis olduğu 

zannını zihinlerde uyandırmamak 

için bunu doğru bulmadığını da söy

lemiştir. 

Hükumetın Meclise verdiği ilk 
teklif yeni sene içi~ {st~~ilen tahsi

satr 229,676,712 olarak gösteri

yordu : bu rakam yeni hükumetin 

gördüğü liizumlar fü·-rine bütçe en

cümeninde 231,017,776 liraya çık
mıştır ; bu yekun ise geçen seneki 
blitçe tahsisatına göre 18,262, 196 
lira fazladır. Yeni biitçeye konulan 
btı fazladan umumi hizmetlerin he

m en her şubesine birer parça veril

miştir. . Fakat en çok hisse alan 

işler dahili ve harici enmiyetle alil.

kalı olan devlet vazifeleridir. Polis 

kadrosunun ikmali ve jandarma ef • 

radmın tedrici olarak daimi jandar· 

ma haline konulması için yapılan 
programın tatbiki masrafları olarak 

emniyetiumumiye ve jandarma büt· 

birer hircr yazrnı :.tır. 
Bugüniin en hii) ük ~e) alı at nnı

liarriri olan Titayna ıHinyayı doln:

ma eyalıatirıi anlatnıı hü) tik lıir e

ser ynzmıştır. 

KURUN oktı) uculurı lııı f'"eri. 

DC YAY/ TJOT.A., TiM ... 

İ mi ııltmdıı. gazetemizde her giuı 
lieyecanlu 'c hüyiik lıir zc' kle oku

yacaklarılır. 

;\Jur ilyadnn lıım•kct ederek Gaı

hc doğru giderek Şnrktnn <llinen Ti· 

tayna im cyalıatiııdc <liinyanın en 

güriilecek yerlerini ı:;ezıni)tir Ye ki

tahmda hunları, hii) i.ik macera ro

manı §eklinde, ıe,klı·, lıe)ccanla nn

lutınaktuılır. 

Hu roıııanıln, görnıcıliği111iz 'c gii

rcmiycccğimiz hirı;ok yerleri: - Uin
rli, Çiui. ıcnk memleketleri, mcri

kayı - oralnrdn ya~ıyormu) ve dolu· 

§ıyorımı§ ı;ihi, tanıyoruz, hirçok şey· 

for öğreniyoruz 'e e eri oktı) up lıitir 
dikten sonra <liinyayı ıloln mı gibı. 
hüylik hir U'\ k <luyuyorıız. 

DÜNYAYI T>OLAŞTIM 
Bir iki gtlnc kadar gnıcternizde 

tefrik{l edilmeğe haı;lanacaktır. 

çelerine bu sene daha fazla tahsisat 
konmu§tur. 

Gene dahili emniyet tedbirleri .. 

cümlesinden sayılabilecek olan sıh- • 

hat işlerine de geçen yıldan fazla e· 

hemmiyet verilmiştir. Bunun için 

Sıhhat Vekaleti bütçesine bu sene 

1 milyon liradan fazla ilave yapıl

mıştır. 

Bu paranın mi.ihim bir kısmı ile 

trahom, zührevi hastalıklar, sıtma 

mücadele işleri genişletilecektir. 

Mevc.ud hastahaneler takviye oluna

caktır. Sıhhat işlerinde faydalı ola· 

cak sair tedbirler alınacaktır. 

Diğer taraftan nafia, ziraat ve 

iktısad sahasında rnevcud ıslahat 
programlarının tatbikine devam o

lunacaktır. Bu sene Kuvarshan ba

kır madeni i§letilmeğe başlanacak
tır. Gelecek yıl da Ergani bakır ma

deninin iflemeğe ba,laması için bu 

yıl icabcden tedbirler alınacaktır. 

Maliye Vekilinin söylediği tııöz -
lcr arasında en ziyade memnuniye

ti mucib olan bir tokta da hazinenin 
nakid vaziyeti oldu: Devlet hazine-

si geçen 1935 yılında müvazeneli 

bir bütçe tatbik etmekle beraber 

1936 yılma geçerken 9 milyon lira 

borçluydu; bu sene 1936 yılından 
937 yılma ise hazine bütün bu borçla-

rı ödemekle beraber 1 O milyon lira 

mevcud nakid ile girmektedir. Cum

huriyet Merkez bankasındaki altın 

stokunun da bu sene içinde 36 mil
~on liraya tekabül edecek yüksek 

bir seviyeye çıktığı göz önüne geti

Tilirıe devletin mali vaziyetindeki 

inkişafın derecesi daha iyi anla§ılır. 
Sözün kısası: Bugün bütün Av. 

rupanın en zengin memleketleri a

rasında bile yeni tııeneye müvazene

li bütçe ile giren bir tek devlet 

yoktur; bunun sebebi de herkesçe 

malu!ll olan silahlanma yarı~ıdır. 
Böyle bir vaziyet içinde Türkiye 

Cumhuriyeti için müvazeneli bir 

bütçe ile dünya kar~ısma çıkabil
mek büyük bir muvaffakiyettir. 

ASIM US 

Garp devletlerile 
anlaşabilmek için 
Almanyanın ileri 
sürdüğü şartlar .• 
Loıulra, ( 1 hı u i) - "Daily 1\~-

lcgroplı,, gazetesinin yazdı~ına göre, 

Garh de, letlerile ekonomik ve finofü 

mebelelerinde lıir anlaşma yapılnıa~ı

na Alıııanyanın da i~tirakini teınin 

ınak adile Berline gönderilen Belçi~a 

Ila~vekilinin yakın admnı Of rere dok 

lor Sclıarlıl ile general Giiring ıı iiz· 

leri öyleıııi ~lerılir: 

''1918 ) ılıncla ullı nınalıcdelt'ril" 

Belçikaya 'erilen Yiipen 'e dicğr :ı

razidcki ;\imanların Alınanyaya iu· 
debi Danzi~ ile Şlezvig.in bir k11;1nı 

19!!0 sene inde AlınanyaJan alınını~ 

tır. Bunlarla birlikte, İngiltere 'e 
Fran a ara ıntlu tak im eılilen Kame· 

run eğ..r lıuraııı olmaz a, ha:ka mü-:

tenılf'kclerin ı\ lm.ınyaya ,·erilıne;;i ... 

Doktor Schaeht bunlardan h:ı,.ka. 
~ 

l\lillPtler Cemiyeti niz:ıırınamcsinin 

on altnwı madde:.inin iptnlmı 
mi tir. 

Sclıacht Ahııanyanın, AY11Slurya 

'e Çt'koslovakya ile, . üylcnihliği k:ı

ılar alakadar olmadığını da sözlerine 

iliiYc etmiıı:tir. 

1 

merasimine iştirakten menediyor. ,, ~a 

Madam Simpson düşes olabilecek fakat kB ~ 
disine "fehametlu ,, denilemiyecek ;,ı 

K K D .. k .. d kardtf 

Salnh hal İ.<:twılwlu =iyar<'l c•ttiği giirılertlr. 

Sabık 1ngiltcre kralı E<h ardın 
tahttan t;ekilıııesincl<•n cnelkine çok 

henziyl"n Ye hütiin Amerikan ı;uzcte· 

lerini ba~tan ha~n doldııran d~diko-, 
dulu bir ne~riyat lıa~lanıı";tır. 

İngiltere Jıiikfınıelile kral ailt>ei 

anısmcla hir ilıtilfrf ha,gii·tcrdi~i 'e 
hu ilıtilfif ın me,·zmınu, ah ık kral 

Vin<l or Duknnun izdivacı tefkil et· 

tiği yazılmaktadır. 

Karii erimizin nıa lfıınu olılu~u ü-
zere indsor Dükü Madam \ "alli 

(yani e::ki Madam Simp. on) ile ha

ziranın ii~ünde evlenecektir. Ameri
kan gazetelerinin yazdı~ına - \'e kr 
saca hiziııı ~azetcl<>rimize de ak:;ctti

~inc göre - kral aile i, hu iıılin<'t 

husu i bir mesele mldederek, izılirn~ 

ıncrn'-İıninde lcını;;il cdilnıP.k cmelin

dellir. 

Iliikiınıel i e, hunu mm af ık giir

mcıncktc 'e kral aile~in<len Jıic;hir 
kiın·enin Vindsor Diikünün i\Iuılanı 

Simp onla C\ lenınc merasiminde hu
Junrnnııma razı olmamaktadır. 

Amerikan gazeteleri hu U)evzuu 

<lalıa dallıı0<lırıp hmloklarulırarıık 

karikntiirler yapmakta ve şiıncliki 

kralın taç giyme mera iminin, ahık 

kralın izdivacını getirmekte olıln~u
na i~aret etmektedirler. Yazılar giin 

ge~tikçe çoğııh) oı· 'c ynknrlla da ele· 
diğirniz gibi, nluk kralın Uifasınd;ın 

ewel lngiletredc yazılmıı ı memnu· 

kcn Amcrikuda açıkça ,;e~redilnıP-kte 
olan ciltler clohı .. u ynzılurnı yı•kfın,ı

ııu lıulmaktaı lır ... 

flu yazılar. lıilhn n ":\1'c, york Te· 

Jegram,, 'c "Clıil"aı;o Trilıunc,, gibi 

hüyiik gc.zetelerdc çıkmakta, 'c pek 

nıc~lıur i~tilıhnr ajan ları tnraf ınılan 

hiitiin ı\ıııerika) a ~ a) ılıııaktaclır 
] 1 i\layı:; tarihli '·Telcgraııı .. ga

zete i koearnan lıir h:ı:lık ko~ arak: 

Sabı I• /i:ml J' i rmıada 

'·Kral ail<'!!iilc lwbiuc ~·nrp1~ıyor .•. 
tleınekte<l ir ... 

Ve alt yanda da ~i;y)e ) azıyor: 
"il ii J.tım C't, akrabnlun, V i ncl.~or 

Diihiiniin izdirnç mern.~imirıc iştinıl.·

tr?n menediyor.,. 
'"Na::.zrlar, .~imdihi liralm lwlk ii-1 

::.rrincle ka::;nnmı§ olduğu niif u:. ı •ı • · 
itibarı 11111/ıaf a:.a etmek ·olarını arı· 

yor .... , 
"Sabıh hmlın almıbaları. diiğiirı

lcrin lıususi bir iş olduğunda ısrar 

ediliyor ...• , 

Bu Amerika gazete. imle yazılan 

makalede dahi deniliyor ki: 

''lngiltere kral aile i Dükün izcli

vacıncla resmen lıulunmak i temek

tedir. Fakat lıükfıınet, aileden lıer· 

hangi birine re men 'eya <liğer lıir 
euretle izdivaçta hulunmanıağı ta\+ 
ye etmektedir.,, · 

Ayni ~ekihle yazılar. <liğer Ame
rikan gazetelerinde de çıkmaktadır. 

Bn gazeteler o kadar ileri gidiyor

lar ki, sahık kralın izdi\'at; merasimi

ne davet eclilıni§ hazı misafirlerin <la

lıi, hlikfmıet tarafından im merasi

me iştirakten menedilme i muhtemel 

olduğunu yazmaktadır. Bu misafir 

Jer, kralın maiyetinde bulunan kiın

~eler 'e b.ır.ı sefirlı•rdir. 

Vaziyet hu merkezde görününce. 

İngiliz ga.1.eleleri de ne~riyata hn~lr 
yarak tam hakikati ortaya ko) ınakt ·ı· 

dırlar. Lontlra gazetelerinden Daily 

Expre;.-. diyor ki: 

"Kabine, kral aile inden lıcrlıaıı

gi birinin sabık kralın izıliYat; mera· 

Fimine gitmekten alıkoynıamı ,tır. 

Çünkü naıurlnrıı hu hu usta nıütale

ulal'I !'Ontlınu~ <lc~ihlir. 

Nazırlarla, htiyle hir ıneeelc lınk

knıda i~ti:are edillir:-c. kahine o za· 
nıan krala hir ta,·;iyeıle lıulunahilir. 

Ve hulıınıhı~u ta,l'!iyeye ıle kral iti

raz eıler:H'. kabine i:.tifa eder. 

Hullıuki. hu son 'aziyctte cercy:ın 

c·tlı•n \ak'a ,udur: 

Sulıık H ~iııııliki kralın karı)e .. j 
' ~ 

Kt>nt Diikü ilf> alılusı ''Prcn f' ' RU\ a-

yal.. ~alıık kralın İT.dirnC'ıncla bulun

mak istedikleri ~ayi oldu~ıınclan. ka

hine kral aile inin hu İT.cliv:u·a i<:ti-
' " 

rak etmcmeı-i <laha iyi ohwn~ınr l'İİ}-

lcıııi~tir. Bunun iizcrine kral aile i, 

me;:rnti ta' -.iyeye riayet f•tmi~lerdir. 

Ye izclh· aı,: mera-inıiıııle lıulunıııı) a· 

eaklardır. 
. 1 

Zaten hunu. krahn re~mı ıııiit,aa-, 
ıle ini alın:ulan yupıııazlanlı. 

Fakat sahık krala k:ır!;ı hir ne' i 
lıoykot nıZİ) eti \'cya kral ailt•ıoine 

nıı·n uh akrahalaı·ı :ıhık kralı ziya· 

retten tııf'neılen bir lıal ~·oktur. 

Herke ı;e rııalılınıhır ki. krolm 

kızkanle:.İ , .e karı ı iluhatm 7 sinde 

Viynnayıı giderek ahık kralla miitc

addid giinler be~aber kaldılar. 

eza ent u u e 
yaret etti. ., . 1 1 

.Sahık kralın izdi' acına'~ J 
riyal uilıa,ct hulunt'a. oııll ıı) 1 

• 1 ıı•r' 
elen ıli~ı·r kiıııst'ler ıle ı.ıı . 11 ~ 
Hatta ~alıık kralın arad ,ıhır· rt 

. . k iitt 
tatıl zıııumıln rını gc!;ırıııc ftfı' 
giltP-reye gelrııe. i de nnıhteıttl'~ · 

Kral ailt>-einiıı lıep~i. tıılı ~ı 
e' lenıııe lıed İ) el eri giinılerıııe rjİ 

Vinıl .. or Diikii. tnlıttnıı ç .. ıı 
kııfl"' zurnan nıpılan "feragat 

.. ,, . . . k urıll" 
gore. krnl ızdıva~ları an . 
ııımldelerinclen sarahatle }ıarıÇ ~J 
mu~lur. Yani evlenıııesi içİJJ .,1 

.. 1 . . 1 k cb1ırı, ıııu aaı eümı a ına me 

değil<lir. . it~ ; 
Rnrıunla heraher iıdh aç 1~ biJ1 

hayet hulımra. lıalle<lilece~ tJ'lt 
OH'!'eJeler nıeHUltUr. llU ffl ~ı 
Yind,.or Oiikii ile karısırtıfl ' 

lerine dairdir. • a rıı · 
ı\nla~ılJığına ı::i>re. (ı\fn« ıı fi·\ 

ı:on) yalmıf finııliki adile Vıı.I ) 
f . 1 1 " \ r· l ı ·· . aı11ıle ıe < • ını or ı u~e,.,ı .. 11 

c 1i1 er.ektir. ıJO 
Fakat kencl i ine. ''Fctıaıııt 

datı ihh c cdilıııi) erektir. el 
Bıı gihi ünrnıılur, kral ııır•, ~ 

te,·cilı rdilir. 1\Iatlaııı SiınP8011 t~ 
·ı etııı im hiiylf' lıir iinrnn ıcH'I ı 

a\\'\lru me\Cud değildir. 

ıllaılnnı Simpson 

ri 
Fakat alıık kral Vind50~1., I 

nıfüe, eff a he~inci Corcun °~ .ıft.111 
ıııak ıf at ile "H. R. 11 ..• Y8111 eti~ 
ınctllı .. iin\'anmı muhafaza 

11
, ~ 

tir. Lakin , hıı te\'Cilı. çocukları' jll ~ 
. b rıett•. ıı 

sı olııuyacaktır. Onlar. a ıı'' 
D ··k··· kl .. ·anl•r' ,, u un çocu arının un' J .. ı 
lıil irlı>r. ;\fc:5ı·lii ''Lorıl Eth ıır 
"Leı li l\Tcri .. ilah gihi... Jii.ıt'i'" 

Şiııuli kraliçe olan Yrlrk ~;r1'1~ 
kralın diğer kıırıle~lerirıılcıt. •ıftlı 
karı~r olan Glo~ester cliişe=•1..,,. o~ 

1 r •··· r metlfı .. liıkahını ıtlmı:lnrt 1 
•11 r,1'11 

, 

1 • ı 1 t ·ı =' 1 ,,, 
arın ızı i' nc.;larını kra .'. 1ııı-1ıı 1, 
ti. Bu izı]i,·aı;lnrııı ınecl 1'

1 ,.,re' 
· · 1 ·ı- ı·1 · ,.eb" ıçtıııı:ıııH il l 1111 t•t ı 1111~ ... ,· 
•.• ıı•· 

:ınınn11~tr... • el· • _. 
··kıııJl ,,. 

~nla~ ılılığrna giire lıtı .
1 

orl ~r 
ıliki lıalıle izcli, m· dola~ 1"

1 e .. 
1 
.. eı111 1. .. "ı • 1 P JI 

çıkım ıııe-elelerıleıı lıiı;ııir> ıltF _:. 
(Jı~I ltf' 

lıı·yanalla hulunnıak ıurll . aıtl' 
clir. Nazırlar. hunları krfldı Iİl'Jt.I'•'' 

ı.ır• 
ne vazife le1iikki f'tııH':ll1" ı•fl ,rp . 
Kıs11 Ankara hıtt ı•'ı~ıı•, 

:ı;. Maliye tarafından tı• ~I'' 
·ıen .,,ı P 

rak BaşYeki.lete -verı 3ı t,..- J,tJI 
maddeler muafiyeti 19 . ce ~· e' 
cetveli Vekiller heyet~~"' ,r• 
olunmu~ ve yüksek taı ·I' 
dilmi,tir. . iıs>" ~~ıı' 

"' Ankara belediyesı Jı tS'~' 
törlüğünün liğvedilet:ıedİF°;!': 
kadrosu ile Ankara b ve~ 161' ·r1' or devri hakkında Dshı 1 

.. I'~ .... lf' 
\I" ·JY· 

letince hazırlanan k•tl ~et• 
Büyük Millet Meclisine 

tir. 



3- KURUN :?6 MAYIS 1937 -
Hayrullah Efendinin 
Avrupa seyahatnamesi 

- - - -----
Ortaokullarda talebe niçin olamıyor? 

~~...........-~--=----------------------------~-------------------------.;;;.-------
muvaffak 

,, lstanbul erkek lisesi riyaziye öğretmeni bay Hakkının fikri: 

" .Programlar bir kül 
halinde yapllmıyor ! ,, 

--
Cô.nô.n -ı- peJer 1 lti uı • ,, 
s~e Hayrullah Efendiyi evinde sık 

ıt. ııyaret eden genç ve güzel artist 
ııı..... YrulJah Ef d' ~ilde p . en ı, seyahatna - anneci ~im ıöyle bir yüzüme ba -

dtn d arısle gördüğü tiyatro • karak "yalnız ellerim mi benzi -
ah.bahsediyor; bu arada d d . .., H' Ilı... yor u,, emeıın mı... ıcabım -

~ ~ille~ t~rkı~.1 tiyatroyu he · dan yerlere geçtim, o günden son-
~· .... 

1
_ ercume edercesine b" d h b b w 1 k ,... "llll"t d ra ır a a of ogaz ı etmeğe 

"9!..İ)eıina _ır.; Hayrullah Efendi tövbe ettim! 
l°1'1111ıe ıçındeki ıarkıları da Demiıti. 
~ltrı etmektedir; bunlardan &er. ı.0~U~l.ar_,dır: Hayrullah Efendi Parise git -

,.. " yl meden önce Abdülhak Hamit Pa· 
"tc unun rüyaşı 1',..: riindiiz hulyası riste ırğabeyıi Naıuhi Bey tarafın· 
8a,/.,i •everim dan Rue du Bac'daki lnıtitue Hor· 

8 

• •iiy
0 

isterim. tuı'ye leyli talebe kaydetıirilmiıti. 
" ri; Hamit, önceleri bu iti beğenme -

~trct·YQnrn meali miı, şikayetler yağdırmıf; Hay -
~"" 1 bQna bu hali rullah Efendi Parise gittiği zaman 
~Qr;etnıe kim böyledir Matignon sokağında ev tuttuktan 
I 1' elbet ferdası sonra Hamidi mektebe nehari ta· 
ite ,.. ~ifan cemiyeti lebe olarak gönderır.ek arzuıile 
~ • ..:. cllem raksa gelsin eve almak iıtemit- Bu sefer de Ab· 
~iir,· 1 Mirandonun dülhak Hamit razı olmamıf, kıya-

'.Yet · d 1 · k w h ~oLı 1 ehri tutıun met erı oparmı§, çocugu emen 
~ hemen zorla eve almıılar. 

Co~-~eler rakıeyleıin 1. "'Cfı l Çocuk ilk gece yalnız bırakıl • 
"eti ~ ın er ıağı ıolu ı Qrıa • dığı zaman tek batına yatmaktan 
"Orıct enın ipekleri korkmu•; odada bulur:un çalgılı 
I' 'QYa attı kolu s el,,,_ saate gözünü dikmif, on ikiye ka -

ltt, il e~kte neıcolunmuı dar beklemiı; fakat on ikide çal· 
lf"ıa ~ukıelin tülü mağa bathyan saat bozuk olduğu 
Ot-., ••terim bir dantela için on ik~den fazla çalmağa de -
4r.ı n Fransa mahsulü vam edince Himit, "eyi hortlaklar 
~· 11'1 bir b .. "k bal baslı, gelip beni boğacaklar!,, di· 
l "ttdi dü w • • ubyu Jı 0 ye feryat ile yataktan f ırlamıf, ev 
tft d gun eu olunıun • ,'~ntelQlı •alon halkını ayağa kaldınnıf, çocuğu 

ırler ikramlanıın güçhal ile teskin edebilmi9ler. 

Ortaokullarda talebe niçin ilk· 
okulda olduğu gibi muvaffakıyet 
gösteremiyor? İstanbul Erkek Li· 
ıesi riyaziye öğretmeni Bay Hakkı 
Arif ken~isile görüten bir muhar· 
ririmize bu mesele etrafında ıun • 
ları ıöylenıittir: 

llkokullardan yetiten çocukla -
rın birçoğunun ortaokullara gir -
dikleri zaman derslerden sendele· 
dikleri hayli yıllardan beri f arke · 
dilmektedir. Fikrimce bunun bir -

çok sebepleri vardır: 
1 - Anasebeptir. Diğerlerin 

hepsi bunun yanında ikinci dere· 
cede kalır. Bu anasebep ise öte -
denberi program ve sistemlerde 
yapılan değitiklik ve ıslahların ay
rı zaman ve tarzlarda meydana 
getirilmesi ve bunun bir kül ha -
tinde yapılmamasıdır. itte asıl 
bu sebebin tesirile il.k ve ortao -
kullar arasında daima bulunması 
lazımgelen sıkı rabıta ve müna -
sebet bozuluyor. Bunun neticesi 
olarak ilkten ortaya gelen çocuk 

tabiatile ıendeliyor · 
llkokdda lalin siste:r.inin ana· 

hattına göre yetiıen çocuğun orta· 
okulda Amerikan yahut Alman 
sistemile yetittirilmesinde de · 
ğitiklik olmamak elbette mümkün 

olamaz. 

~ Hamidin Pariıte bu mektepte· 

... ~.~~kılann rüya mısraları ki arkadaşlarından en çok sevdiği daki tarz ayrılıklarının birinciye 
l'."'-. •n Label He?en'ine ben - ve en ziyade kavga ettiği zat Fla· çok yakın olan en önemli bir oe -

...... d~ Hayrullah Efendi eıe· man iılimlerinden meıhur Hayı • bebi de ilklerde öğreımenlere ders 
1... ~;•• laarih etmemittir. man imiş. Bu iki küçük doıt, im • (erin aınıflara ve ortalarda ise 
~ilah Efendi, Pariıte bu - parator Maks Milyenin Meksika zümre ve ihtiaasa göre ayrılması -
~'ı. llralarda bir aralık oğlu asileri tarafından öldüriilmesi Y< dır. Bu iki usul biribirile kolay ko· 
ı'.~ •rp zabiti Naıuhi oradan zevceıinin bu yüzden delirmesi ü· lak eklenip kaynayamaz. ilkokul· ~it·' ?• bir yaıındaki Abdül· zerine duydukları teeHürle "niçin da bir 11nıfın bütün derslerini ü . ( 

2 - Bu iki kısım okul arasın -

'anıt b b .
1 

k I Fransızlar oradan askerlerini çek· . 1 b' .. w t l 1 L ı.: :. '-h a aaı ı e a mııtı. zenne a an ır ogre men a e~e -
~' lıer Efendi Abdülhak Hi - tiler?,, diye hiddetlenerek mekte· !eri hakkında ki.fi derecede ma -
\ 11 .. akşam tiyatroya ıürükle· bin bahçesinde barikadlar kur . IUmat sahibi olabilir. Fakat bu öğ· 
• ·~ ... ~~am ayni piyes tekrar mu9lar, bahçede Fransız talebeden retmenin öğretmeıini üzerine al -
" t~ -. ır k kimi gördülerse üzerlerine çakıl - h · d k' k' '\ ""•ı ı;'" üçük Himidin bu· 1 dığı derslerin epsın e ı zev ı ve 
"'~İt,; ~- ılıyormuı; bir taraftan ta91 yağdırmıtlıll' - isteği hiçbir zaman ayni derecede r 
~ ı.,.h ır tüphe ile kutkulanmıt Abdülhak Hi.mit bu çocukluk olamaz. Muhtelif okullarda ayni 
~: "•ı ••ına bir 

1
ey ıöyliyeme • hatırasını anlatırken: sınıflar kendilerine verilmiş olan 

~t lthnıı bu piyeste ikinci per- - Ben bu iıte erkanıharbiye re- öğretmenlerden biri riyaziyeyi 

• 

1 mamağa batlıyor. Bunun çaresi 

iıkokuııaı ıa oıta ilklerde öğretmenlere bir .. mrın 
bütün derslerinin verilmesi usulü-

oh u /la r arasında nün terkedilmesidir. 
sıkı bir rabıta tesis 3 - Gerek birinci gerek ikin· 
elnıelf lazım !. ci ıebepten dolayı ortaokulun bi -

rinci sınıfında bazı derılerden 

1 
2 gevtek kalan talebe için bazı ders 

lhohullaı da öğ- lerin korkunç, soğuk ve adeta u -

ıelnıenleı e biı· sı• macı vaziyetine düımesidir. Bu • 

nı/ın bütiin deı sle- nun en ön ıırasma çok defa riya -
ziye düıer. Bu sebebi yukanki iki 

ri veı ilmemelidir. ıebepten batka diğer iki sebep 

3 
Oı taohu llarda ço
cuhlaıı söylemek
ten ziyada dinle
nıek ve diişündür
meğe alıştırmalıyız 

Bay Hakkı Aril 

daha iyi zevk ve heves verebilir. 
ilk öğretim öğretimin temeli 

olduğundan talebe bu birinci o · 
kulda her derse ne derecede 
zevk ve hevesle baılana ıol)Una 
kadar öyle gider. Ortaya gelen 
ve bazı dersler hakkında iyi bir 
zevk alamam•§ olan talebe ora -
nın usulünü kavrayıp her ders için 
~yni derecede zevk ve arzu hasıl 
edinceye kadar dersler ilerliyor, 
artık telafisi mümkün olamıyacak 
bir ıekil alınca çocuk o dersler -
den soğuyor ve hiç çalı,ıp uğra! · 

daha doğurmaktadır ki o da ıun
lardır: llkokul bütün öğrenimin 
temeli olduğu gibi ortaokulların 
birinci sınıfları da bütün orta ve 
hatta liıe ıınıflarının temelidir. 
Bunun için buradan diğer sınıfla
ra geçirilecek talebe için öğret • 
menler iki kısma ayrılıyor: Bir 
kısmı çocuğun yukarıki sınıflar 
derslerini kavrayabilmelerini le -
min eder zannile ıiddetli bir taı -
fiye yapıyorlar; iıte bundan dola
yı o dersler umacı vaziyetine dü • 
ıüyor. Diğer bazıları da yalnız 
hakiki sebepleri ve ;ocuğun ile • 
rideki inkiıaflarını dütünerek mü· 
samahakar davranıyorlar ne bi • 
rinden ne ötekinden istenilen ga
ye elde edilemiyor ve edile?'ez. 
Çünkü birincisi çocuğun kendı ku· 
surunun neticesi olmadığından 
pek haklı bir soğukluk hasıl elti -
ği ıibi ikincisi de bir sene sonra 
yani ikinci sınıfa geçtiği zaman 
derslerin yükselmesi ve çocukta 
anlamayamamazlık baılaması yü
zünden ayni neticeyi vermekte -
dir. Bu dersleri bu vaziyetten kur 
tarmanın aııl çaresi, hakiki se -
hepleri ortadan kaldırmaktır. De· 
ğil ıınıf halli zümre usulü bile li
se ıınıflarında hazan iyi netice -

ter vermemektedir. 

\~ lo •eye gelen bir kızın bir isi idim! der, ıülerdi diğeri tabiiyeyi baıka biri de ta · 
~ıb'tl,dll~a sık sık eve gelmeğe _Son yazı: Naıuhi Beyin kar· rih, coğrafya veya dil der;;lerini 
~ '• ... ı:R•nı görmüı; baba 

0 
• dqi Abdiilhalı Höınitle manzum daha fazla sevebilir ve çocukla · 

ı_ "1ı<ı,. dülhak Himidin t:biri· falıaları - ra her biri baıka, başka derslerde tııı~le h~·~eder beraber dolaıma· ~----------------:..-------------:-==-=~---~ h tf 'a?1ışlar. Neticede Hay- JSPAN YA TAHTI s ~~;~::rİ•~;~:m:~~:! • , • 

4 - Ukokullarda talebeyi bil -
diğini 1öyliyebilmeğe ahıtırmak 
için ders anlatırken mütemadi el 
kaldırarak kendilerinin söyleme • 
)erini iıtemeleri uıulünün ıuiisti -
mali de çok kere fayda yerine za· 
rar vermekte ve iki üç sene mü -
temadi alııtırılan bu usul ancak 
uzun uğraınıalarla itidal derece -
sine gelebilmektedir .. ~~ukta kök 
leıen bu itiyat kendısını çok ke -
re esaslarını bilip kavrayaır.adığı 
ders hakkında doğru veya yanlıt 
ıöz söylemek hevesine kaptırarak 
dersin incelenecek cihetlerini dik· 
katle dinlemeıine ve daha pek çok 
ıeyler öjrenmek ihtiyacında oldu 
ğunu bilmesine mani olmaktadır. 
Çocuğa öğreneceği her ıeyi ken -
disinin bulmasını temin edecek o· 
lan teksifi uıul haddizatinde çok 
doğru ve iyi olmakla beraber mev· 
cudu (60) ve (70) ten hiçbir za
man aıaiı dütmiyen sınıflarda 
program ikm~lini ve orta kabili • 
yelle olanların ~a yeti!e~ilmele -
rini temin edebılmck ıçm bunun 
da suiistimal edilmemesi lazım • 

~0rı~erın~~hak Himidi !stanbu
tı ~ ııt., ge kalkmı,; yıne ayni 
l't ~di 

0 
... •tona gelmit. Hayrullah 

'Q)ltı...~ Unu uğurlarken tunla -' a;·•t: 
~ t ·· nim .. "iL l.lle .. 

1 
guzel evladım, inıal· 

qtd Rue 'd . t , erim gı ersın; sana ten -
~ ~rtrek ' •akın annene (cananı 
~ ~~) bi \'e kızın ellerini okşa -
l "1~ın rı'ıey ıöyleme. Zaten ben 
-~· e er' · 
' 1)or d' ını annenin ellerine 
~., ~ trni ~~~ 0kıuyorum, ıeviyo-
~ ı l'Qt 1 g unı, İstanbul da ağzı-

l~bdiilh 
iıı._ 'nea·a~ Hamit lstanbula ge· 
·"" lllt D" " ~ ~ ltı}.... eOrur görmez kuca· 

it~'"!• ••ılt Ve el h ı" "' Ve • er al Paristeki 
ı,. ~ın:•la.ıyondaki manzara 
~·· n tenbihini bir bir nak· 

~lllhdiilhakH . . . 
"ltt~ i'llna . amıt, sonraları ço· 

en: a.ıt olan bu hikayeyi an· 

~ n hunu söyler söylemez 

dır. 
Talebenin öğrenmek için din-

lemek dütünmekten ziyade ıöy • 
lemeie heves etmeleri burada ba
na büyük musıki üıtadı Mozart'ın 
bir hiki.ye&ini ve büyük bir sözü· 
nü hatırlatmaktadır. Sözlerimi o -
nunla nihayetlendirmeği münasip 

( l.tılt/rıı Myı/ayı {'l'VİTin i.: ) 



4 - KURUN 26 MAYIS 1937 -
Mecliste blltçenin dünkü müzakeresinde 

Dahiliye Vekili müh·m ·izaha verdi 

Cenup hudutlarımızda emniy_et 
KöylUnUn kalkınması - Halk edebiyatı - Sırt hamalhğınm kaldırllması 

Sıhhat ve içtimai muavenet, 
Vekilleri de izahatta 

Maliye ve 
bulundular 

Adliye 

Ankara, 25 (Hususi) - Bütçe 
müzakerelerine bugün Meclisin 
arka arkaya yaptığı iki celsede 
devam olunmuştur. 

Bütçenin Dahiliye, Maliye, Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet mesele -
}erine ait kısımlarının müzakere -
ıi esnasında Dahiliye, Maliye, Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Vekille
rimiz söz almı§lar, bütçenin diğer 
bazı noktalarındaki mütalealara 
karşılık olarak Maliye Vekili tek
rar izahat vermiştir. 
CENUP HUDUTLARIMIZDAKl 

EMNiYET BAHSl 
Dahiliye Vekili ve Perti Ge -

nel Sekreteri B. Şükrü Kaya ver
diği izahatta cenup hudutlarımız
daki emniyet teşkilatına temas e

derek şöyle demiştir: 
Berç Türker arkadaşımızın cm 

niyet ve asayiş için söylediği söz· 
lerin cevaba ait olan kısmı Fran
sa ile Türkiye arasında siyasi mü
zakere mevzuu olduğu malum -
dur. Siyasi müzakereler henüz bit
memiştir. Bunun neticesine bağ -
lanan bir keyfiyettir. Fakat ce -
nupta her kimin tarafından olur
sa olsun memleketimize gelecek, 
habr.3et edecek cüretkarlar bulun
sa da cnlarm cezası memleket da
hilirdc daimn verilmiştir ve veri
lc=.-::!:tir. En nihayet jandarmalar, 

lw r' ut muhafızları, köy bekçileri, 
pc!~:>·r vczifderini pek güzel ifa 
c'mc!dcdirler. Fakat 800 kilo -
r.:-:~ ·e açık bir hudutta bazı cür
c:.1t ~ r hırsızlar içeri girerlerse bun 
lardnn şimdiye .:::.dar pek azı müs 
tesr a. olmak üzere hepsi memle
ket dahilinde hayatlarını vererek 
cezalarını görmüşlerdir. 

HALK EDEBtY A Ti 
Dahiliye Vekili sözlerinde, halk 

a.,.:::.sında me§h<ır eserlerin daha 
iyi bir §ckilde yazılma11 için ya -
p·lo.n teşebbüsten bahsetmit ve , 

§öyle demiıtir: 
Dilimizin inceliği ve sadeliği 

bütün edebiyat sanatlarını ihtiva 
edecek surette halka anlatmaya 
kabiliyetli bir dildir. Bu i§i milli -
cilik gayesi ve gayretiyle çalışan 
asıl sanat erbabına bırakmağı da
ha muvafık bulduk. Bütün sanat -
karlar, ve ediplerimiz bu yolda ça 
lıımaya devam ederlerse zanne -
derim ki az ;:amanda çok güzel e· 

buldum; bir çocuğun şayanı hay
ret musikisini dinliyen üstadın 
takdir ve iltifatından cesaret alan 
çocuk kendisinin musiki eseri bes
teler.ıck istediğini söyler, bunun 
nasıl yapıldığını üstattan sorar. 
Mozart bunun için daha çok şey
ler öğrenmesi ve biraz daha bü -
yümesi lazım olduğu cevabını ve· 
rir. Bu cevaba çocuk; fakat siz de 
on üç yaşında iken' eser bestele -

mcğe başlamıştınız diye itiraz e -
dince; çocuğum: "Ben bu işin na
sıl ynpıldığmı senin gibi ba§kasın
dan sormamıştım,, diyeı·ek gülüm 
ser. İşte üstadın bu nasihatine it-

tiba ederek çocuklarımız söylemek 
itiyadı kadar da dinlemek, dü§ün
mek ve böylece birçok ncksanla -
rını tan:amlamak ihtiyacına riayet 
ederlerse ortaokulda senedeleme· 
melerini kendileri temin etmiş; 
bu mahzuru kendileri ortadan kal
dırmış olurlar. 

serler halkımızın eline geçecek 'Ve 
halkımız da bugünkü edebiyatın 
şekline göre çok güzel istif ad eler 
elde edecektir. Halk edebiyatı de
mek, bugün zaten· cihanın meş -
gul olduğu halk edebiyatıdır. Rus
ların Görgi edebiyatı halk içeri -
sinden alınmış edebiyattır. Bizim 
edebiyatımızın tuttuğu yol da bu
dur. 10 küsur ıenedenbcri, cüm -
huriyetin ilk gününden bugüne 
kadar gerek resmi dilimizde, ge -
rek edebiyatımızın eserlerindeki 
fark ve teadül meydandadır. Bi
raz gayretle tamamile halk dili 
konu§acağımıza hiç şüphe yok -
tur. Biz her vakit ve her yerde i -
lan ettiğimiz gibi gayemiz halka 
doğru değildir, halkla beraber ve 
halk içindir. Bu esas gayemiz ol· 
duktan sonra yapacağımız bütün 
faaliyetin vereceği semereler halk 
için olmalıdır. Bu gaye bittikten 
sonra edebiyat sahasında dn ge
rek maarif yolundan, gerek mat
buat ve gerek halkcvleri yolun -
dan daimi bu gayeye vasıl olmnk 
bizim için bir vazifedir. 

SIHT 1:1 M LLAIU ll~SELESİ 
B. Şü!.rii Kaya, iz.alıntı arasınd<1 

sırt lwmnlltğrmn 1.·aldrnlmnsı mesc

lrsirıc temas edere/;: ~öyle elemiştir: 
Bn, milli ve içtimai hir da' adır. 

Ben onu hir Tiirk olarak 'e bir in

san olarak her 'akit sırtta, ) ük taşın

ma mı memleket iı;in nğır huluruın. 

Kendi inin tahammül cdemiyecc~i 
hir yiikiirı altmrla iki lıiikliiııı , hUl'

mı yere cle~crck. ezilerek giclcn hir 

aılaıııı nerclc gör cm hiiyiik hir iztr 

rnh cluynr 'c yiikiiniin ) an mı ta~ı
ıııak LtNcliııı. Bazı ıııcmlekctleri tet· 

kik l'ltik. 1\lcnılckctirnizclc lıugiin in· 

ı~nlanlan gayri nakliye Ya ıtalnrının 

ta~ryneakları yiik tnlulid eılilmi~tir. 

Fakat İn:;anlarrnki talııliıl f'dilmf'nıi:.:
tir. Türk km \'ellidir tliye nrkaı;;ına 

'" oıııuzlnrma lıiiyiik 'c ağır ) iiklcı·i 
yüklemek Ye ylikşck yerlere kadar 
çıkartmak cloğru rle~ildir. Bıııılardnıı 
hir~ogn hu ağır yiikiin tcı::irile hasta· 
lanıııakta ,.c hatta hazılnrı okak oı
lıı ıncln ani olarak ölıııeklf'dir. 

KÖYLt\TÜN KALKli\'l\f,\SI 
D11lıili)"" V ehilim iz. buwla11 s01ı

ra f&ijy[iiniirı halkmması mns<'fo$i1l<' 

g<•çmİ§ tı<' billıassa :.Ö)'fo demi~tfr: 

Kiiyliiniin kalkınma. ı ic;in gerek 

dt>,·let \ 'C gf'rek mahalli i"arclcr hiı 
çok c erler kunım)ar<lır. Bilhassa 

Nafia w Zirmıt Vekaletince rnlamr. 
'e ziraat nliitını yelf!ilİrme:ıi 'c koın
hinc urctile tnıniuıi gibi birçok tcd· 
hirlcr ıılınıııı ~tır. Kii~ lil Zf'ngiıı c<lil

mcdikçe, k<iylü ınürf'ffoh yaı>nıııatlık
~a. kiiyliinüıı i .. tikhali tcıııin rifilıııe· 
dik!:e, kiiyliinihı ~ılılıati korıınmaılık

ı;a yapılacak lıütiin eserler ıı '<' kum 
iizeriı«le kıınılıııu~ binalar gibi tc· 

111el~iz olur. Bir yenle arzctmittİııı 
kiiyliinüıı ocağı tiilıııcz~ı· fahrikaları · 
mızın haea ı !;ahıık siiner. Biitiin hu 
gayretlerimiz kiiyliiniin i tih~al kııhi

]İ) rtini artırmnk 'C refnh C\iycsinı 
yiH .. cltın<•!.: içindir. ,Kii) lcrinıiz, köy
liilı•riıniz. riiınlıuri} etin halı~rtınck 
j..,tidaclın<la oldıı:':u ırıcdcni' f't niııwt-

ı- • 

]erinden İı:;tiftıılc etmelidir. Hem i ~ıi-
fadc ettirmek hiziın e a lr horeuınıız· 
dur. 

Biz ıııcılcni' et 'c eiiııılıııri eıiıı . . 
<'ll bii> ük ninıetlninı• kın ıı tuk. Va· 
tancla:Jarıınızm da muhtaç , c Hiyık 

oldukları derecede istifade ctınelec i 
:ıı:aruriclir. Bunun i~in <le bazı i<lari 
tedlıirlcı- cJü~üzıdük. 

DCYt;NUU~JUi\tlYE 's .. T<;Est 
ICZERİ~DE 

Diiyunuuımuııiye Liitçesiniıı ı;ö· 

rüşiilme i esıın ında Herç Türker lıü
kıiınet~e ~nhık imparatorluk borçla· 
rı kar~ılık olarak 4.i•12.000 lira tek· 
lif cılilıııi .. kcn biiı~c endiınenin hu 
miktarı 5.176.000 liraya \;ıkartır.ı~ 
olınıı mm neden ileri geldiğini Eor-

muı:tur. . 
Maliye Vekili 'erıliği •·e,·apta, hüt 

çe heyeti ıııııuıııiye i üzerindeki be

yanatı f'Sa ınd:ın Türk horçlarmrn 
Ji'raıı-ız fraııgınm lıuı;iinkü kıymet 

üzcriJHlen tcdi}e inin gerek hiikfımel 
' 'e gerek dii) unı111111uıniye meclisi ta

rafından k~hııl cdilıncdiijiııi i'Öyle· 
mi,. hulıın<ln~unıı lıatırlnturak demi~· 
tir ki~ 

Bu ·uretle elde edilen iki milyon 

liraya yakın bir ta arruftan 4 70 hi'1 

linının f e, kaHi.cle anıorli$ınanu tahsis 
cdiJ111cci muvafık ı;iiriilerck hunu htit 

~e cnciinıenine teklif ettik. Ara ) e• 
de göriilen fark hudıır. 

Sılılıat 'e İçtimai l\Iua\ r.net V P." 

kiii doktor Hcfik Snyılaın da ,·erdiği 

izahatta niifııs ıncsdc ine tema et
miş ve şiiylc dcmi~tir: 

Çok çocuk me desi üzcl'inde hen· 

<lcnizin hirhir terecldüdüm rnktur. 
~ . 

Yap.tığımız tetkikat bize gii teri yor ki 
Tiirk milleti vclüclivctini daima mu-. . 
lıaf az:ı ctmektcclir. Rize lıer sene ya-
pılan j-ıaLİ:ıtiklcr ı;i.istcriyor ki. yüzıle 

2 l-22 clcn~ce inılc hir tczayiidü nü· 
f u ııınuı ,·ardır. 

Bir bunu sırf ölümle doğum ü
zerinde yapıyoruz. Bunun haricin
de hariçten gelen göçmenler de var·· 
dır. Kendi kendine gelenler de da
hili hesab edersek her sene nüfusu
muz ehemmiyetli bir derecede teza· 
yüd etmektedir. Binde 22 derece· 
sinde nüfus tezayüdü Vekaletimizce 
muhakkaktır ve tesbit edilmiıtir. 

ADLlYE VEK1Ll KÜRSÜDE 

Adliye Vekili B. Şükrü Saracoğ
lu memleketimizdeki suçlu vaziyeti 
üzerindeki mi.italealara cevab vere
rek şöyle demiştir: 

Cumhuriyetin onuncu ıenesi 
mi.inasebetile bir aftan ziyade cera
imi hafif cezalarla çektirme mahiye
tinde olan af münasebetile 34 - 35 
bin arasındn gezinen ve mahkum ve 
mevkuf yekunları birdenbire dokuz 
bin kadar eksilmiş, 25 - 26 bin ra
kamı arasında kalmıştır. Fakat ga· 
yet kısa bir zamanda bu rakam 29 
bin oldu. Görüliiyor ki 30 bin kü. 
sur adamın içinden nihayet iki bin 
kadarı mükerrer cürüm irtikabına 
müstaittir. Fakat ondan sonra §Ük
ranla kaydetmek lazım gelir ki 4, 
5 sen~ geçtiği halde bu yekun dai
ma 29, 30 bin arasında kalmıştır. 

lstanbulda umumi bina 
tahriri 

Ankara, 25 (Telefonla) - Is -
tanbul vilayetinden Maliye Ve -
kidetine gelen malumata göre, 
merkez kazası ile Y eşilköy nahi -
yesinde, lkitelli köyünde umumi 

bina tahriri bitirilmiftir. Bura -
lcırda 1937 yılı bina vergileri, ye
ni iratlar iizerinden tahaKkuk et -
tirilecektir. 

BaşvekilAtinadan dönd~ 
(Vstyanı 1. incide) 

Baıvekil ismet İnönü, öğle vak· 
ti, maiyeti ile birlikte Yunan Meç· 
hul Askeri abidesine giderek çelenk 
koymuş, bu esnada bir efzon ta
buburu, askeri selam meraıimini 

yapmış ve her tarafa toplanan bin· 
lerce kişi, dost ve müttefik devlet 
Başvekilini en hararetli tezahüratla 

alkışlamıf tır. 

BAŞVEKiL KRAL TARAFINDAN 
KABUL OLUNDU 

Saat 1 3 de, Kral Majeste ikinci 
Yorgi Ba§vekilimizi kabul etmiş ve 
sonra §erefine büyiik bir ziyafet 

vermiştir. 

Ziyafette prensler, Başvekil, Ra· 
yan lni:>nü, elçimiz ve diğer erkan 
hazır bulunmu,tur. 

BAŞVEKiLiN ZlY AFE:Y-1 

Akşam Ba§vekil B. Metaksas ta· 
rafından büyiik bir ziyafet veril· 
miştir. Bu ziyafete Türkiye Başve
kili ve refikası ile Türkiye elçisi \"t: 

refikası, ordu müfettişi Orgeneral 
Kazım Orbay, donanma Kumanda· 
nr Amiral Şükrü Okan ve sair mi
safirlerle bütün nazırlar ve Ralkan 
Antantı devletleri elçileri, hariciye 
nezareti yüksek erkam daha birçok 
yüksek zevat hazır bulunmuşlardır. 

BAŞVEKiL AT1NADAN 
AYRILDI 

Ba§vekil ismet lnöni.i gece Ati· 
nadan hareket etmiş ve çok büyük 
tezahüratla uğurlanmıştır. 

İsmet İnönü Pireden saat 24 de 
"Güneysu,, vapuruna binmiş ve 
Türkiyeye doğru hareket etmiştir. 

BAŞVEKiL MET AKSASIN 
BEYANATI 

Atina, 24 (A.A.) -Atina aian
sı bildiriyor: Başvekil General Mc· 
takaas, gazetecilere aşağıdaki beya
natı vermiştir: 

"Türkiye Başvekili General is
met İnönü ile olan görüşmelerim -
den tam manasile memnunum. Yu· 
nanistan ve Türkiye bütün mesele
ler üzerinde tam bir itilaf halinde
dir ve Balkan .Antantmın istikrarı, 

kuvvet ve kıymeti hakk1nda da tam 
bir itimad beslemektedir. Şahsan, 

General ismet lnöni.i ile görüşmt-k
ten azami bir memnuniyet hissedi
yorum. Bu temas, Türkiye Başve
kilinin yüksek zekasmı ve fikirle • 
rideki salabeti tamamile meydana 
koymuştur.,. 

BAŞVEKlLlMIZlN SELANIKTE
Kl BEYANATI 

Atina, 25 (A.A.) - Türkiye 
Başvekili ismet lnönü, Selanikten 
hareketinden evvel matbuata yap· 
tığı beyanatta, gösterilen hüsnü ka
bulden mütevellid memnuniyetini 
ve B. Metaksas ile mülaki olmak
tan duyduğu sevinci bildirmiş ve 
demiştir ki: 

"Yüksek meziyetlerini daima 
takdir ettiğim giizide devlet adamı 
B. Metaksasla §ahsan temasa gel • 
mek için ilk vesileden istifade etme· 
ği hararetle arzu ediyordum. Bu 
fırsat benim için şu noktadan c;ok 
kıymetlidir ki Kral Majeste ikinci 
Y orgiye tazimatımt arzedeceğim. 

Dost ve müttefik memleketin Baş
vekili ile iki memleketi doğrudan 
doğruya alakadar eden bütün mese
lelerle umumi politika çerçevesi içi
ne giren meseleler hakkında görü
şeceğim. Çok derin bir sempatr 
beslediğim Yunanistana bundan 
evvel yaptığım ziyaretlerden en iyi 

hatıraları muhafaza ediyorum. Mil. 
}etimizin dost ve müttefik asil Yu
nan mi1letine olan dostluğunu ifade 
etmekle bahtiyarım.,. 

sı1'1 
Halay anlaşma 

Protesto etrt' 
ğe yelteniyorlS 

,. H ') - Sat' Haleb, 2::> ( uıusı btl 
meselesi hakkında anla§rt18 

1• ı ·ye• 
vataniler arasında meınnurıı 
tevlid etmiştir. aJi 

An tak yada mahalli ka~ ı 
•0ııı 

ve muhafız Husiu Beoazı . ıet 
vikiyle bir protesto miting• j!İf. 
edilmek istenmiştir. Bu ~ıılıl 
Pek mahdud bazı kimseler J; 

'k eD' 
muştur. Para ile tedarı bifı 
b. k A b h . . "e ır ·aç ra , mstıyan tarı 

..-'\levi iştirak etmiştir. B00
j ~ 

·rıot 
!aşmayı protesto mahiyeti f J 
letler Cemiyetine bir telgra ç 
lerdirl. ı 

. h b. .. soıırıt• 
Aynı arcket ır gun 

0 
t1l 

ni bu ayın 22 sinde lskefl ~ f 
. ·ştıf· 

da tekrar edilmek istenılrn• ~ş? 
tcsto makamında diikkanla~t 111' 

malan için mahalli hüklı01~iclt 
l , E ·1 • ,·eıw mur en nnenı ere emır 'tıtBt 

dir. Fakat Ermeniler buıııt .~rıı'' 
memi~ler, böyle bir teıah0·~e 
tirak etmiyeceklerini bildi~~111e 
Dükkanlarını kapatmıyan "\J~ 
lerle mahalli hiikumet ıneıllor ~ 
himaye ettikleri bazı hıristiytıfl .fi' 

·ter r 
ve bazı Alevilerle Errnenı f 

b. 1 ~\J~ 
sında ır çarpışmcı o rnU:i 1111şı~ 
çarpışmada be kisi yaral~ 

J/Pf 
Sur iqenin ııetro f" 
Sah'masma karşı 11~ 

cereyiJn uyandı 
Şam, 2 5 (Hususi) - sı.ır•' ı 

karrumumiycsi if111a ~dilen 
~ d'"f 

mukavelesile fozla meşgul 0 
, 

•1 c:or• 
pılacak bir mukavele ı c .., P' 
yegane eervct membaı ola» 
1 ·· ·· d ·ı 1 rın (t\lıfl er yuzun en mı yon a ııı 

lla~kı·rn bı.t 
endişesi vatanilere 

maktadır. rııf ~ 
Mutedil fikirli Fransız .~~JtC~' 

ve eski bir gazete olan ~ 
düm., petrol meselesi etrafrıl ı-i' 
kumete hücuma başlarnışttf· ıı'~~ 

1 fJ11 
te çıkan bu ga7ete, petro .. reıf1" 
larınr gösteren bir harita pe .. 

1 
b .. ııı , 

tir. Bu haritanın basılacaS dt ~ 
ren bir takrm beyannamelr.r 8,ır 

1 

evvelden EltekRddiinı rrıatbıı ~ ,-r 
Jarı11 • 

basılmı~lır. Şehrin duvar bİ'' 
pıştınl.,n bu beyımnar:ele; ızı'ııh' 
harflerle "Hi.ikumetın c 
başlrılmı tft~TnıRktRdırlar~ ____ _... .• ~ ,ofl' 
Pr~vantar)'om ııad , 

11enı,1 E. t nyor ) / ıs' 
Ankara, 25 (Teleforılıa lı'~~, 

lanbuldaki PrevantarY
0111 ıJ b'!ı., 

k dro• ,.,JI' 
sunun sanatoryom a ıı ''' ~ 
çıkarılması için bir k•

110 sJt: .. 
'b• eJ''' ıı hazırlanmıştı. LiY1 
•• _ııef 

Millet Meclisindeki 111.u:ir· ,,. 
den sonra kabul edilrı1'~a1'"' 
Maarif maa,ıarı ıı~ 

dakl ıayıh• 1 , ,,,. 
Ankara 25 ('f eleforı ~,ıt1'ı' ' . ,... ' 

tedrisat müf ettitleri11ırı:1ede" f ,: rını muvazenei u111ı.1fll1 
1 

ıtt'' ~( 
maları ve 25 liradan ; ı;rı1' ~~ 
lanların maa,larırııJl 2

1 
rıt1 ~:4~ • ah• • f' • 

karılarak fazla ma•~lıııeıer• ·f et1 
rer derece terfi ettrı ~,,rı 
kındaki kanun li.yih~i~;,cit• ~--~ 
cümenince kabul edı ısıi ısı".pıet1 

Buna mukabil uıt1U ·f Jıi'1

0tı · ar• ı..' 
neden maaf alan 111• ,;111 

de hususi muvazenene 

caklardır. .,uf~ 
·1• r 

:,. iKiNCi sınıf ıııutJıı Jl~ı'· V1 

tişlerinden İsmail. Ha~;bil~ıl" 
rülen lüzum üzerıne, , ıet 
ki.leti tarafından vek• 

alınmı§tır. 
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Yarı şaka 
...... --28 

Yeşil Cehennem 
~~z~N:CAHİUE OSMAN 

Hilebazlardan illallah! 

Gece kapım birdenbire vuruldu ?. 
Kim olabilir?. Doktor Cevat sarı 

bir yüzle içeri giriyordu. 
~~ti 

[\.) ccde b .. l\l l ~~·e k ugun ~' aın Şu,·artela 
\. arar ''crmı~ hulunuyo-

'il 
J '- b Unu lıiendi ine yaıdmız mı? 
ıı:· Qay:ı. ~ılJın l ... Yazmak niyetinde ... 
•'Şu halil ltıııt k·· c (lerlıal ~ladaın c ..• 

0~ku'·n · ı· · , ....._ ı:. e gıtme ıyız .•. 
l:.\'et r bokt ' akat yalnız sen! ... 

~~ İ)i 0~ Ce, ad, fikidni bana ~ok 
%.c'- ahul ettirmek için sabit ' 

td '-etle g" ı · · · · . ıı. nah oz erımın ıçıne hakı-
tt htd a_ doğnısu bl'mclen hiiyük 

un ıstecliği muhakkaktı. 

nok -17-
~ıı a:~r Ce,·ad evlendiklerinin he· 
ı llıtllli a 1ıaf taşında biitün halle· 
"lllı,h § llıe l l • 1 ~ "llll)•o d e e erı yo nna koymu~ 
d~ er u. l\fndam Şm·arls yalıud 
r ev d l'tar .. ka ne karlar mes'uttu? ... 
~ ı. "fa \ l\arı ş sene yanında kalmı~h. 
-'ılrydı ll\·art~ın re.:mi olduğu yer 
ad,. ı .. ·Fakat hu görünii~ten daha 
\, l(o~t;·· 
ı\İttk•~ \ın ruhu degi~mİ§ti. 
'- 'f)ltn Ufak da (iyle diyordu: 

~. <'· okto 1 1 · f . . J~· re 8 tıı ıa hır cazıbe 
~~~n kadar ı;cnç değil... Faliat 

~ t• lJ ~ :rulmnn doldunnasmı hi-
"'" a bııki h • d" '~ •. ~,. unn §ıın ıve l\:adar 

V/ 11Pn • 
~'tırı ç C'tktk1erin vapabilereği· 
h ., Cfntiııf • . 
'lıı.. :s ım. 

ru>·d l\ d,. d t laılam Şm·arl6In göz· 
~ah e . lltnu anhyorclum. Nite· 
:ı a ılk: .. 1 l h" 'itli gun r.rr e ır çocuk i-
qdltı ~luyorclıı. Ve zaten doktor 
.: "lad ş ~d"ıı aın nvartsta en ho~u-

~"'' .l h 1 :.; -..... l · ue ıı o dn: 
!.. liç tal • · . ~lordu. .ınun ctınezdım, clıye 
1 ~· ' §ınıdi '1aha çok sc\'di-
' eı]· ıırada. .1Yornın. 

ı._ 1 "ııı tn Ştıvart a gelinre, hunu 
~r~.ı c h ·ı 
btıı 11illtı d 1 e artık. hayatının ma· 

ğun rne\'cudiyetini diifündüğü za- J 

man, bu fikrini bütün maceralan· 
nın bir düğüm yeri olarak da görü

yordu. 

' Onun için Viyannclaki köşkiin 
bütün moble1eri dcğifmi9ti. Şimdi 
daha rahat bir mohle göziiküyonlu. 
Bilhassa her yer daha aydınlıktı. 

- Klorform kohlotnıadım. Yalnız. 

ameliJf1f iicrctinir~ haç para oldıığır 
nu söyledim, baytlrlı ... 

- Senin ~acın siynlı, lwrdc§irıiıı 

saçı ~arı. 'J\'için böyle acaba? 

- Bcıı mınt.m dalıa saçm sart ·n 

biyamndmı cnıcl doğm11~t11111 ... 

Madam Şm·arts doktor Ce\'adm ta· 
biatmda gizli kalmış arzuları birer 

hirer keşf celi yor; 'e onları hemen 

tathik etmekten çekinmiyordu. 
:;. 1(. 1(. 

Rir gece, Viyana karargahına ya· 

k'm pan-iyonuımla oturılugunı ~C!: 
lıir dakika kapımın 'un1lduğunu his 

eltim. 
- Kim olabilir? .. 
Bunu diişüniiyorduın. Elimrlt-n 

kitabı hu-aktnn; hir saniye ı;özlt>rim 
camdan <lı:.:arıya daldı. Kapı ayni 

hareketle \'Uruluyordu: 

- Kim olabilir? ..• 

Doktor Cc\'art içeriye ı;irrliği za· 

man tuhaf hir hissiknhlt-l"ukmım 
\'arch. Hi!;hir fey ı:ormıya cesaret e
<lemiyorclum. Ne soracaktım? ,\ra· 
ınızdaki uzun siik1'ıln lıatrrhyorum. 
Odama giden koridoru geçtik. İcrr· 
de kendisini hir kolıuğa ath~ı za· 
man, birçok clakikalnrmda olrlu~u 
gihi yen 1 bir fikirle dolu olduğunu 
göriiyordmn. Tabladan hir cigara 

alclı; yaktı; 
- Çok fenayım. diye ha~laılı; 

hilmmn beni tc elli rdccek \'azivette . 
• • ? 

mısın ... 
Teselli!.. ~" için? .. Runıı keneli 

I<rnrliıne ı:;orrnııkla herahcr doktor 

Ce,·a<1a karı;ı ccı;aret Nlenıiyorc1ııın, 
fakat f;Ok kereler onun meseleleri 

izam rılen tabiati hana yahııncı ele· 
ğildi: 

- EYet. <liye devam etti; 

fenayım... Karını bana hasta 

geliyor ..• 
Birdenbire: 

çok 

ı;ibi 

- Hasta nı1, diye atıldm1? Fa· 
kat mübalağa ediyorsun .... 

Kültür Bakanlığı lise ve ortaokul 

ihtiyacını yakından tetkik etmekte

dir. Bu yıl kapanan iki Fransız 
okul binası da ortaokul haline ko

nacaktır. Bunlardan biri Kadıkö · 
yünde Sent ôfemi'dir. 

~ 4tıe alıa ziyade bir iHirahat 

'-'ı'-b•t. .. ~,eldiğini anlamıjtı. Bir j-. 
~.ı '~i, h' e buna o kadar !;Ok mulı· Kapanan Fransız O~(ulları 

'X-.... i ır kadının havatında vapa· 

Bunu söy1ec1im; çünkii son d{'fa 

daha iki ,gün er•el doktor Ccvaıhn 
karısını ı;iirdUğiiın zaman hütün 

neş 'esi yerindeydi; hunu kr.ndisine 

tekrarladım: 
- E,·et~ dedi; fakat lıiçhir şeyi 

tıq . . . 
Yl §ey olarak hir ~om· 

Sıq 
~~~ık servisimiz 
~ı.....oıı <lokto \ ~ be§ bu rumua Pazartesi günleri 

"-t 112tl'lha !:Uktan yirmiye kajar , .. 
~" teıı ~:ınde, Cumarte.I günleri 
"~·~ rı.ıarı a kadar LAlell Tayyare 
"<:ide 0~)\ı !kıncı daire Uç numa.radaı 

~~. ~bııı CUdlarınıaı yedi kupon muka. 
.""Ctı1t e er. 

~l"-~lııı haatalıkJ ttı,.;ılı l''dj •·- an doktorumuz da bu 
ı:..~ l'eenıı -.ıeıını blrlktlr1p kendisine 

il cuına t , ile • ı2 r cst, salı, peroembe 

~lıraı~1 Aku.rayda, Mlllet cad
~~ lt:~d ata camH karoısmdakl mu
~~ tltı.ıııeed ÇocukJarmıza bakacaktır. 
~ b~~ ~ doktorların:ıız da oku
'.'\~ do)(:ılrlertne hazır bulunm~ 
tıı..~ ~Pı İ8Uk rumuz Fahrettln Di§men 
it~ lıııı ~I ili caddesinde 127 numır 
'~ ~ ltJldıı~Unlert saat H ile 20 anı. 
~~kay :bl doktor NecaU Pak• 
~ r... ıı1tıı aaız .,.. ahmudlye caddesi 1-2 

'°e lıt l'lıcuıa curna günleri ayni ıaat. 
"- &.)( tec:ıartrnızm d11lerb:ıe bakacalr 

~I ~ ~an~ller1nl yapacaklardır. 
la~ p 'I>art~-~e§lkta§ tramny ca 

·~ llıtıııtaıı -..uuıınd& aUnnetçl Eınl 
o\h.~et okul'Ucularımızm çocuk 

.--~ edecekUr 
tıı..." a32 l\Jtııara • 
~._~l'tı ?ltıına Y Perte.,. Eczanesi y~ 

''tttı ~llrf ~:~• eUnnetçt ve aılıhat 
tıı.ıı'- ~Jeıtaı.. KURUN doktorunun 

·1111.'-'1 ... onıan be ~ "l lııd berini yedi ku-
~ ~tıe ç0~~c •boneleriml%e en eh· 
~ l'ap"cakt lannın etınnet ameıt• 
~ el'tı )&ıdı~:; 
lt,..'<l't lt.~llracaa ~ doktor. dl~çl ve IUD· 
~~-"POııı.ın t ederken KURUN"un 

• dan Yedi t&Jlc &'ötUrmek ı 

················· ........... . 
-·········-· .. ··-·········· 1 

AÇLIK ! 

1 

Roman 
Yazan: 

Refik Ahmed 
sEVENGIL 

Yeni çıktı 
D 

w tm . VAKiT Kütüpanesi 
agı a yerı 

Fiatı 50 kuru~ 
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lıi settirmeınek onun tahiatidir .. 
- Şu halde nereden ha ta oldu· 

ğunu hissediyorsun? 1 

- Rengi hana çok sarı ı;eliyor!. 
- Fakat biraz ha ta olcluğunu da 

kabul etıncli)·iz. Çocuk için ne ka· 

<lar zaman kal ılı? 
_ für ay kadar? .. 
_ Tanıaın .. Hcrlıalrle çocuktan 

ha~ka hiçbir şey dcğiJ... 
Doktor Ce,•acl ayağıo kalktı; pen· 

cere i)niincle arkın lınna döniik. u· 
zun hir rniiddet oradn iiyle kalı-'lı. 

Tiu ziynrctte a~n~ı ),ıknrı lıa,kn 
hiçhir şey konıı~ıırnclık. Doktor Ce
Yadm iizcrindc clnlıa ziymle hiiyiik 

hir giiküt hakimdi. Bununla hcralıer 
hen kendi ... ine lıiçhir ~ey lıi ettirme· 

mek mecburiyetinde hulıın<lıı~unn 
söylecliğinı znınan. hnruı a) ni ~f") i 

tekrarlafl ı: 
- ]Jn .. ta, ılelli: 'e kPncli i lııınu 

hiliyor. 
( f rfuısr var) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-87-\ 

ısım: 

Adres: 

Bir başmuharrire Ereğli çileğini, 
Arnavutköyü çileği .Cliye yutturan

lar bize neler yutturmuyorlar! 

1 

ya.zan: 

OSMAN CEMAL 
«AYGJLJ 

Hakkı Süha Gezginin gazetemiz· ! 
de çıkan bir yazısından sonra dün de 

sahte şapkalardan haber veren 

ikinci bir yazı daha çıktı .. 
Ben de ayni kafadayım: Yaptık· 

}arı türlü dalaveralar, t\irlü hilebaz· 

hklarla müşterilere elaman 1 çağır -

tan bu kalleş esnafın, hatta, icap e· 
derse ara sıra sırtları bile okşan· 

malıdır. 
Ben, bunu yalmz şimdi yazmı -

yoruın. yıllardanberi bir çok yazı • 

larımda yazmışımdır ki madrabaz 

esnafın miiştcriye giydirdiği külah-

tan illalah! 
Ciimhuriyet başmuharririne ba-

yat Ereğli çileğini taptaze Arnavut 

köyü çileği diye yutturanlar Tan • 

rının günü bizlere neler yutturmu

yorlar acaba? Son bir yıl içinde bu 

arlanmaz gürühun bana neler yeri

ne neler yutturduklannı muhtelif 

gazetelerde belki on defadan fazla 

yazdım. 
Geçen sonbaharda yarım araba 

Longoz kömüriyle başlıyan ve bu 
ilkbaharda yine bir çuval kömür, iki 

cift iskarpin ve iki kat elbise ile yı· 
lı tamamlıyan bu yutturmalar yü -

ziinden benim ziyanını, aşağı yu -

karı elli altmış lira demektir. 
Ben. burada, biitün bir yıl içinde 

kimler tarafından ne gibi mantarlara 
bastınldığımı. yahut bastırılmak is -
tendiğimi bütün müfredatiyle birer 
birer sayıp dökecek değilim. Eğer 
öyle yapacak olursam ona, bizim 
gazetenin bana vermiş olduğu haf ta 
d;ı bir günlük sütunlar bile zor ye -

tişir.. · 
Hakkı Süha Gezgin, yazısında 

bu miinasebetle yalnız pazarcı ve 
<1ezgin esnaf tan bahsediyordu. Hal
buki beni bu yıl içinde kendilerinden 

azetelerde uzun uzun şikayet etti-
g 1 .. d d"'kk" ğim kimse er ıçın e ne u an, tez 

ah. mağaza sahipleri de vardı ki 
g b".. . b h d bunlardan ırısının ana em e 
ısmarlama olarak. en birinci ku • 
maştan. en mükemmel bir pantalon 1 

diye sokuşturmuş olduğu çuldan 

şalvarı ertesi giin geriye götüriip 

sahibinin suratına çalarken Hakkı 
Siiha da yanımda idi. 

Kış ortasmdn bir akşam gazete -

sinde çıkmış olan ispanak. tereotu 

ve çıra'hakkındaki yazım henüz ha· 
tırlardadır. lspanak, tereotu, çıra .... 

Bunlar nedir ki, bunlar kaç parnlık 
şeylerdir ki, bunlann piyasada ke • 
malleri nder ki? Herifçi oğulları bu 
adi nesnelere bile tiirlü hileler kn· 
tarak müşteriye yutturduktnn sonra 

mayıtsı hilebazlıkla yoğurulmu~ olan 

esnaftan ne beklenilir~ . 
Benim daha ziyade canınıın sıkıl • 

dığı, yiireğimin yandığı bir cihet var 
sa. o da bu gibi mndrabazların ad, 

san. adres filan hah~etmeden bu 

madrabazlıklarını şikayıı:t kılıklı ga· 

zetelere yazdınız mıydı, heriflerin 

arkanzdan sizin iç.in ateŞ püskürme· 

)eridir. 
Yavuz hırsızın ev sahibini bastır· 

ması gibi. bu gibi dalavereciler. ~u 
gibi hilebazlar. bu gibi muhtekirleı, 
bu gibi döne döne pazarlıkrılar. bu 

gibi arlanmazlar hem müşterinin 

güle giıle canını yakıyor, hem o za-· 

vallınm arkası sıra: 

- Enayiye yutturduk 1 
Diye dillerini çıkarıyor, hem de 

sonradan; zavallı müşteri bunların 
foyalarını meydana koyunca küple· 
re biniyorlar. Hatta bunlardan bazı· 
}arı körkör parmağım göziine knhi· 
}inden yaptıkları dalaverayı, ihtikh.· 

rı filan utnnmadnn, arlanmndan ''e 
binbir bulanık dereden kanc:ık sular 

getirerek yaptıklarını tekzibe kalkı • 
şıyorlar. 

iyi amma. zavallı peşin paralı ve 
saf müşterinin ona ne garazı, ne hın· 
CI vardır ki kendisinin foyasını gaze-

telerle meydana vursun!.. 
Hulasa, damgaları madrabaz. hi· 

Jebaz, hokkabaz olan bu gibi bazı in
safsız claluveracı esnaf. meydanı boş 
sanarak zavallı miişterilcre karş1 bil 

dikleri gibi at oynatmaktan çekin • 

miyorlnr. 
Böylelerine belediye ve di~er ilgi· 

li makamlar ne kadar ceza verseler 

azdır! .. 
Fakat, belcdJYC olsun, diğer ma· 

kam1ar olsun, bunların hangi birine 

nerede ve nasıl ceza verecek?. 
Bu gibi heriflerin kendilerine göre 

tiirlü kocamak yolları vardır; mina· 
reyi cala.n kılıf mı hazırlar! dedi\leri 

gibi bunlar değil minareye. Beyazıt 
kulesine bile kılıf Riyrlirt- ek k..tdar 
şeytan yapılı insanlardır. BunlRrda 

yalan mı dediniz, gırla.. Oobr mı 
dediniz, tümen tümen. 'i eMİn mi 
dediniz, bini !:>ir pamva . Üstel"k 
böyleleri, sıkışınc.a, zn\ altı mağdur 
müşteriye karşı iftira etırrkt~n de 

cekinmcz .. 
' _Peki amma böylesi"";~ bcl,.diye 

ne yapsın. bilmem ki•n nr y~p!lın~. 
Diyeceksiniz. 
O halde bu bizim cilen ;zdir, <."eke· 

ceğizl Hayır. çekmi~ecefdz ... Diin 
KURUN'da teklif edıle:ı usub tat· 

bik edeceğiz. Karo list:! biitiin es -
nafların hak yoluna gelmt"sine yar -

dım edecektir. 

• Snımımı ) ı'rllııınllıır ı;erglsinl gcunJrrln 
ımyısı ıtlııı 18 bini gı•çınlı;11. HııU.ııı rrı.rho 
ırnrşı ı:ö rerdlğl mf;bl't , e aUU<n tol· fndıı-
-Sır 

"' nu yıl ınrktrplUer ıuı.nıpı n1tı tcmnıuı.. 
d bn'jln~ııcak \{' %6 trmınuzıı lıad:lr dt'vıım 
.-cll'<'t"ktlr • 

• Muhtelit daireler eıındc bulunan ııllolar 
devlet siiolnn nnmı altında toplnnncalttır . 

• lstıın'ı 11 _ Ed!rıır a fail ~o1u Çorluya 

kadar ynpılmı tır 
:f. çocuk ıııl:th ;vıcrtndcn Ukınln mUsalt 

bir blnıı hulunduğ 1 takdirde lstanbulda ku-

rulması multtırrcrdlr • 
:/- Yt'nl )lnplııhtın nln inşa ı için h:ızırlık1ar 

brışta.mııttr . 
• Adtıııadn blr otı-tdc hizmetçi olan Esma· 

ya scncıerdır lıcndıslnl bırakıp gitnllll otan 
kOC!Ull şaldrdcn ~·arım milyon llra kalmı,tır. 

• lstnn'buı otcıcııcrt lmznnç 'crglslnln tarh 
şeklinin de lıştlrıım sini 1 tem ktcdırlcr • 

• ı..ınıan ş r't tinin tasfiye lşl bltmtı • 

tr 
•• üç aydır aylık nlamıyan UereUl mua!llm 

terle )'8rdımcı mualllmlrrln bir ktıımmın ha• 
valesi gdmlştlr. Geri kn antann havale 

si de iki ı;Unc kadar ı; lecckUr. 
• Terl•osıın adı §ffilr suyuna çevrllmlşUr. 
·~ H!ııscd rlan hariçte bulunan ccnobl 

~lrkeUer döviz mukabnt mal, ktllm. r,filynğt 
ve maden suyu ihraç edebllect'ldcrdir 
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Türk tarih kurumunun büyük 
bir hizmeti 

Tarihimize ait 15 eser 
tiirkçeye çevrilivor 

Türk Tarih Tetkik Kurumu muhtelif zamanlarda lranda, Mese
potamyada, Mısırda ve Anadoluda hükumet kurmuş Türkler hak

kında Arabça, Farsça, Hindcc ve Çagatayca yazılmı§ 1 S ten fazla 
tarihi Türkçeye çevirtmeğe karar vermiştir. Cemiyetin bu est>rleri 
tercüme ettirmekten maksadı, yetişen nesle bir hizmet olmak ve 
mal\'ımatlarını takviye etmektir. ' 

Bu eserlerden bir kısmı Mahmud Gazncvi ve onu takib eden 

oğulları iizerine yazılan ve Sultan Mes'ud'a verilen tarihi 13eyhak· 
ki'dir. 

Bu tarih Gaznevi devletinin teşckküliindcn 
bütiin vakayii ihtiva eden ·üç cildlik bir kitabtır. 
Ali Nihad tarafından dilimize <;evrilmektedir. 

sonuna kadar ohm 
Bu kitab Doçent 

Bundan başka İmadeddin İsfahani tarafından yazılmış Tarihi 
Ali Sclçuk'tur. Bu eseı- de öğretmen Kıvameddin tarafından tercü-
me edilmi~tir. . 

Tarihi Bayabbas isimli tarih de Sivas mebusu Profesör Şemsed
din tarafından dilimize çevrilmiş bulunmaktadır. Profesör Kilisli 

' Rifat da Tarihi Utbi'yi Türkçeye çevirmiştir. Altınordu devletine 

aid tarihi vesikaların tercüme işi de lzmirli İsmail hakkıya havale 
edılmiştir. 

Bu eserlerden tercümeleri bitenler, basılmak üzere Devlet Mat· 

Saasma verilı:ıi:;lerJ:r. Diğerleri {:zerinde çalışılmağa devam edil
mektedir. 

111ııuıınııı1111111ıııııı1111ııım1ıııııııırıı111111111ıııılhn11111111ırııım111111111 ırıırı111 ıtıun 111uımıııı11111111111ıııı1111rıııııuırı111ı111 1111 

Varşova elçimiz geldi 
Lehistanla aramızdaki ticaret muahe

de/erinin yenilenmesinde bulunacak 
Yar§ova elçimiz B. Ferid dün l-------------

Lehistandan §ehrimize ge1mi§tir. Kültür direktörü l ef-
Buradan Ankaraya gidecektir. iişlen döndü 

An karada Türkiye ile Lehistan Kültür direktörü B. Tevfik Kut 

ar.asında ı))tıı. ·ud olan ticaret mua- birkaç gündenberi Şi1e ve Yalova 
hedesinin ) enilenmesi işi görüşül· köylerinde tetkikat yapmak ve bu-
mektedir. rada okul durumlarile meşgul olmak 

Bundan bir hafta önce de Lehis- 1 üzere teftişe çıkmıştı. B. Tevfik 

tanın Ankara elçisi mezun bulundu: 1 Kut dün teftişini bitirerek vazifesi 
ğu Varşovadan gelerek Ankaraya başına dönmüştür. 
gitmişti. Yanılan tetkiklerde Şile ve Ya-

lova köyferinin merkezinde bina va
ziyetile yakından meşgul olunmuş 
ve önümüzdeki ders yılı başında bu. 
ralarda talebe tehacümünü karşıla
mak üzere alınacak tedbirler tesbit 
edilmiştir. 

Konservatuvarda ders 
almak lsllyenler 

Beyoğlu llalkevinderı: 

l - Yaylı . az arke trosu ve lıii· 
yük orke~tro teşkili (Konservatuvar 

prof e11örlerinden ,·e E" imiz in Ar şu

he~i komite başkanı Ray Seyfettin 

i\~aJ tarafından idare edilecektir.) 

2 - Koro (Kofülen atu,·ar pro· 

f es<frJerinden 'e E' imiz . \r ulıesi ko 
mite üye~inden Bny Nurullah Şe' ket 
taraf mdan idare dilecek tir.) 

3 - Oda musikisi ve birlikte çal

ma (Konsen·atuvar profe·örJerinden 

'e Evimizin Ar ~uhej komite iiyesio· 
den Bay Sezai A!!nl tarnfmdan idare 

~dilcccktir.) 

·i - Nefes azları (Komervatu· 

'ar profeı;ürl~·indert 'c E' iınizin Ar 

suhe i komite üye.sinden Bay Cemil 

Bundan başka şehir içindeki hü
~ün ilk okullar da teftiş edilerek Ö· 

nümüzdeki ders yılı vaziyeti karar
la~tırılmış olacaktır. 
lsvlçreden icra mütehas

sısı gellnce •• 
İcrada yapılması gerek olan ıs

lahat, esaslı surette düşünülmek· 
tedir. Ancak, lsviçreden getirile

cek mütehassıs gelmeden, bu hu
susta birşey yapılması muhtemel de. 

ğildir. Mütehassıs gelip de tetkikat. 

ta bulunarak raporunu verdikten 

sonra, ısl.ah icraatına geçilecektir. 

26 yaşında gusuf isimli b~r hamal 

Yedi çocuk babası olan 
Hamallar katibini ağır yaraladı • 

Diin sabah saat altı buçukta T ah

takalede Tahmis. sokağında bir ci· 
nayet i~lenmiştir. Cinayeti işliyen 
hamal, Pcturkenin Mervedek kö· 
yiinden 327 doğumlu Yusuf i.iç se
ne evvel lstanbula gelmiş, Sirkeci 

hamallar bölüğüne kaydolunmuş
tur.Şimendifer kısmına verilen Yu· 
suf kısa bit müddet sonra arkadaşla 
riyle kavgaya başlamış, bir kaç kişi
yi dövmüştÜr. Gene bir gün arka
daşlariyle döğüşürken eski emniyet 
müdürü Fehmi trenden bunları gör· 
müş, inmiş, hadise hakkında bizzat 
tahkikat yaparak Yusufa işten el 
çektirmiştir. • 

Yusuf askere gideceğini söyliye· 
rek emniyet direktörüne yalvarmış, 
yakarmış, bir kaç ay sonra tekrar işi. 
ne alınmıştır. Yusuf huysuzluğun
dan vaz geçmeyince hakkında gene 
~ikayet1er baş göstermiş, geçen sene 
tekrar i§inden çıkarılmıştır. 

Yusuf boşta kalınca şurada bu· 
rada kahvecilik yaparak hayatını 
kazanmıştır. Son günlerde eski ka· 
zancmı bulamaytnca kendisinin iş· 
ten çıkarılmasına sebep o1duğunu 
zannettiği hamallar katibi Salih oğlu 
Hüsnüyü öldürmeğe karar vermiş
tir. 

Elli yaşında ve yedi çocuk baba· 
sı olan hamallar katibi Süleymaniye 
de oturmakta, her sabah yedide 

işinin başında bulunmaktadır. Ka· 
tip Hüsnü dün sabat a1t1 buçukta e-

vinden çıktıktan sonra uzun çarşı· 
dan T ahtakaleye inmiş, T ahmise 
doğru yürümüş, Kurukahvecinin kö 
şesini dönerken, hamal Yusuf an· 

• 

Cumartesi günü yapılacak gü· 
reşlere ~tirak etmek üzere dün 
şehrimize "Amerikan boğası,, la 

kabi]e meşhur bir güreşçi ile ltal· 
yan1arın Neronu gelmittir. 

lf anwl Ymuf 

• 
sızın iizerine atılmış elindeki brrağı 
gi ;ğqiine saplamıya başlamıştır. 

İlk hamlede göğsiine üc. bıcak 
yiyen katip Hüsnii kaçmıya. başla· 
mış, gözü kararan Yusuf arkasından 
yetişip dört darbe daha indirmiştir. 

Katibin feryadına Tahta kale bek 
çilerinden biri yetişmiş• katilin iiz~ri
ne atılarak bıçağı zorla almıstır. Yu · 
suf bıçağı vermemek istediğinden 
sağ elinden yaralanmıştır. 

Kanlar içipde yere diişen hamal· 
lar katibi sıhhi imdat otomobiliyle 
Cerrahpaşaya kaldırılmış, Yusuf da 
yakalanarak T ahtakale karakoluna 
götürülmüştür. 

Otobüsçülerin şirket 
hurına.flına müsaade 

edilmeyecek 
Dün akşamki gazete1erden biri 

1stanbu1daki otobüsçülerin be1ediye· 

ye başvurarak bir şirket kurma1arı· 
na müsaade edilmesini istediklerini 
yazıyordu. 

Otobüsçü1er henüz böyle bir mü· 
racaatta bulunmamışlardır. Bu • 
nunla beraber belediye, kendisi yüz 
otobüs getirtip işletmeğe karar ver· 

di~inden otobüs ~iiler böyle bir İs· 

tekte bulunsalar bile bu, kabul edil-• 
miyecektir. 

Elektrik tarifes i tasdikten 
ı.eldi 

Yeni elektrik tarifesi Nafia Ve· 
kaletince ta~dik edilmi~. keyfiyet a· 
lakRdarbra bildirilmi~tir. 

E• ek le nakliyat ıÇı n 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu ve 

Be~iktaş, Kadıköy kaza1arı hudu • 
du içinde eşekle nakliyat bir ağus

tostan itibaren memnudur. Beledi· 

ye keyfiyeti dün bütün şubelere 
bildirmiş, verilen kararın deği§tİril
miyeceği gibi müddetin uzatılmıya

cağını, eşek sahiblerine tebliğat 
yapılmasını emretmiştir. 

\ 

Katil, karakolda bekçiye 
mış, ~öyle demiştir: . d 11 

, ··- Sen ne diye elıırı ~ 1 

ı 
aldın~ Ben onu temizliyece · 
idam edilec~ktim! .. 

suçu1 r, ı n ",,,,;rr.ve 
• ıfı Jıı~ 

lla~aııı )ııralıyan ) u-ı .. 11 u 

~aııı ü"tii adliyeye S"tirilııı';·~ır 
iuıııuıııilik•·c ikim·i nıii-tıı1111 r .. . r• · ı . .. . k ı\1 l . r tıı rı 1111-:- 11111,tantı - ı a ıı 

1
•
1111

• 
ı . ·f eo1 

orgıı~u yapılarak. tc"~' ~jtJt 
Yul'ıuf, olan biteni ;ıı ~ 

latnıaktaılır: 
ı'"' 

l 1ıııtl' 
- 11 aYıJır iec.iz nı ti 

• 1 ıll~I· 
Haıoaııa heni tekrar İı.e a 11 ,~ 
lur:<a ol1111n hir iş bulıııaEI 111 ~11 
yal\'anlım. Çiinkii • . aç hiilaı;ııl~~~ 
tnu. Zanırf"t çekiyordııııı. , ~ 
lıiç alclrrı: f"lmPdi. lıattii tıııll "~~ r ,,, 
kaldırdı. 'urrııak İı"lCI ~ oıı~"' 
llf·n ele kf'tttlimi kayhettı111• 

t<>,.iııi lıaırrlamt\'ortını !.. 1 
v · 1 ıedt 
ı aralı il a:-an. lıaf't& ıaı I•~ 

1 •• urı• a trıu l aılır. Uç yt>rinılen ' ~r 
i"anrn yaraları ağır olınııkl~ d~ 

' 

.. k k. ıı· h·rfl· ' un a -~anı ı ııı ı 11 'ııt. . 111 
larra hayatınm kurttılnıasıJlll 
giirülü~ onlu. 

. "' Adliye s·ar81 
Şimdi Nafia nıeflf 

. ı ,,,; 
Adliye sarayının ınşas . ,1 

şi~di Nafia ~ekaletinıe ~ntı~ 
miştir. Adliye Vekaletı. • / 
lik mütehassısı Prostun nihBI "' 

f )'B 
runu tetkik ederek, na 13 

· tit· 
yete dair malumat verırıı~ hıtfle 

Sultanahmedde, haP15k fi~ 
bulunduğu yere·kurulması e ~ 

k .. d . . bazl 
te arrur e en saray ıçın.'. ak~ 
!ıklar tekmillenince, muıı 

r!' lacaktrr. . B F 
Hapishanenin yıkılm35111 b"ıf' • ')'k ,, 

ı;ıilmeden, müddeiumumı 1 
' k19'1 

dalti 600 küsur mahbustl• kıs,,-:' 
lstanbul tevkifhanesine. )el 

· haıı' 
de civar ve tasra haP15 

I' .. . . ,, 
gondereccktır. il~'e , 

Son zamanlarda yapıJaıı bıl ~dr 
le genişletilen tevkifhaııeYe 111 ~· . 

f 1 511'1 ·il' busların yarısından az 8 f c:vk1 ff 
rılabileceği sanılmaktadır. . ıscf11 

yıı' 
ne, o tarihten itibaren 8 ktıt· 
da hapishane yerini t~ 

- "''' Eski d rhemll "' 
kullananıar . heı11' 

. ki dıt 1~~ 
B k .. ·· ··ı rin e9 bıl11 azı omurcu e •C: 11~ 

1 rı ' ttı 
li kantar kullandık 8 .. letil'I 8• ,e 

D<ineler tarafından frfarf" ctlilecck· 
k "" J11llr riıfl kontrol esnasında 0 .. fettİ~ 1 

1( 

sakladıkları ölçüler J11lt atılıt~ıtıı' 
• 1 ıı1111ıı•• 11ı11111ıı111 ıı111111 111111 ıı1111ıı ı ıı111111ıı l'llıııı. l 1 deJl l yctpı an muayene er . ·e>-e 

Okuyucu mektupları 

Tramvaya atlamak yasağı ne oldu? 
tir.) '"'"""'"""'"''''"'•ıı1111ı11ııı1111111•ııı11111ı•· 

5 - Ru program <laire imle ça- ~ 
lrı:ınak İetiyenlerin 31 ~layı 937 ak· ~ 
şaımna kadar Evimize müracaat t>de- ~ -· -

E_:_:=_ tır. ı,elc:M ııt' 
Mii fettiş bu hususu 

51 
ttıt11~~ 

rck kay<ledilmelerini rica ederiz. l ~ 
Haziran 937 t~rilıiııdc \oklama \P § . = 
tasnif yapılacak 'e der· lere ha.Jarı:.· ===-~ 
caktrr. 

-==:_§ yazmış, belediye zabı~~c:r fıtP11 ,ı· 
!arının sık sftc kontro 53dctt 

Bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektebta sef !. Kısa bir kontrol yapıldığı takdirde yava~ ~ ~ski kantarları hemefl 01
\J ....A 

haklı olarak deniliyor ki: yavaş gene eski şekle dönüldüğü derhal görüle- ~ melerini bildirmiştir. 

lbnl Sina ihtifal i 

Büyük Türk hekimi lbni Sina 

için her yıl yapılmakta o1an ihtifalin 
bu yıl daha mükemme1 bir surette 
yapılması için geniş bir program ha· 
zırlcmmaktadır. 

İbni Sina giinü bu yıl DolıTLabah
çe sarayında yl'pılacaktır. Toplan· 
tıda Atatürk de bu1unacaktır. ı 

Bir iki ay kadar evvel. İstanbul Emniyet Di · cektir. Hatta, bir müddet evvel bu hususta sıkı =:::~ riJfU ııb'J 
rektörlüğü iyi bir tedbir almıştı. Daha doğrusu emir almı~ olan polisler bile şimdi atlayan ve ya- _ Gazi ktiP ··Jc:t f •• 

- . kÖPru eııı' 
evvelce aldığı bir tedbirin sıkı bir şekilde kontrol hud binenlere lakayd, bir muamele yapmamakta· ==:~-=_==_;~=--:~ Nafia \'ekaletı .tı1jtC: ~~fide 
edilmesini bütün alakalılarına emretmiş, hatta, dırlar. Acaba emir. yalnız verildiği dakikalarda müdürii B. Kemal ~ehr'. ai uıe ...,~· 

.. JC" ··•p· 
bizzat Emniyet Direktörü bu hususta atılan adım- mı mühimdir? Üzerinden kısa bir zaman geçtik- Gazi köprüsü

0

nün pr~I ttôrV tli Jc 
P .. 1 trı h" 

dan katiyen vaz geçilmiycceğini söylemişti. Fa· ten sonra yeni bir ehemmiyet alması için eğer ye· tetkikat yapan B. ıJll ttı" ıı ır' 
k t h k f d k . . k 1 b. . k 1 1 b ki . d b k .. o·· k"" .. ı"ncıat't "ıflıJ r1' a , er es tara ın an ço ıyı ·arşı anan ve ır nı ·aza arın yapı ması e · enıyorsa o a aş ·a... = tur. un opru ,. r(ipf1 • t11 

çok kazaların önüne seçebilecek olan bu tedhir 1' .. Bu hususta alakalıların sayın gazetenizle naznrı :_::::;_-_ ~fo:dcn gcçirilmJştir. ~rı 9t:~~~ııd' 
ayni ihtimamla simdı tntbik ediliyor mu? M<Mlc· dikkrıtlcrinin cclbcdilmrsini temenni ederim. mel kazıklarının gene bıl ' 

&. 1 1 ,,e dJf• 
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remcit pil3vı 
rıl1f ar komşularımıza, 
lJeniden birşel}ler 

~ 0 lmaia başladi ! .. 
'11b ~- gene tahrif edile.rek siper yapılıyor 

",.k .. tı lln mazisine yapılan hücum 
e hakaretlere kulak tıkamak 

~.. elimizde değildir I 
~ 'elllilletin, kendine g<irc, ö,·iin· nın kellelerini ~andıklara dol'.lurur 

~· ttre~~r duytlu~u İnilli ınef st· ]ar, 61 yıl ünce Filihe hanlarında <lo· 

sütunlarında bir temcit pi la\ ı gibi m 

tıp, ısıtıp oku) ucularının \·e mfütak
bel Bulgar ne::-linin ününe ~unmaktan 

llll erı ta ·h~ 1 ~d· l . ut lih ' rı ı ıa ı:-e erm anıl- lajtırılan bu kelleleri. bugiin gazctf' 
bıı- a~ı. .. 1 . ""llhee ı;un erı, kahramanları 
' Cel hüyiik ~ahsiyetleri \'art 

~~hi İtıi \·e b.. "k d '4t ir . uyu a amlarını u· 
tdt,, ıtııllet, kendi variıü1111 in· 

•ı \'ef CI 
llı~Jetin :sı~ çocuklara benzer. 

~l •d· ogu~unda, ,·a-.a,;ıc:ında 
'~ " l~i • ~ I :ı: • 
~ •I", ltı"nde rol oymyan hüyiil·. 

~ ~ Sii teu .t~khel ne~le bir örnek 
laijkhaldrılır ve yeni yeti~enlerin 
'lth· e o h.. ük' 1 . 
1 

ij,... .. uy şa myetler ,.i-
a{• "IC"e CI Ustak.b çalı:ı:nıaları telkin etli-

1.~~de el ue~il, mekteplerde ga· 
, ' 1 '"c.I , ıı.. e lelk_· e, konf eram salonlarm-
~M- ın cdT b ·ır, f)·· ı ırse eller. Ruhuna 
11.~'t o] Uşınanını dü:~man, do~tu· 
ll(lt iltnk t ıı.ı·hr . anır 'e onun Lenli· 
1~ t. ~aran bu ı'zl .. ı·· !hı l}Jr d er o uııceyc 
.. '«t aha ·ı · . . . ı..ı:ı- L.. 1 ınıp Hık edıl«'ıncz .:l\l 1.1} le , · . · ... 
1~~liği _) etı~ır ' 'e bu f crtlcrin 
('' nııllctler ele, kiic,:iiktenlıc-

• tnlkiı t •• 
'l tikt . ı..a ın te rrı ılttndıı k. -
'•·· nalın ·w · il Ilı 1111 ı sıya:;el, clo;,tlnk 

• aıllıkl ı>la arına. rnlılnrında lıi· 

'g~~l~kin, dii~nanlık \ eyalıml 
•lı 1 1ı·ı .. ~ •rıda 1~ erının sevki tahii· 

tt.. kurı ... 11> 1 "k·· 1 . . ~· .. ıu ·um erını , c· 

~tı};ııırtı. di' 1 w 

d~k·· ırt mcagıncla a"ırlar-
~ allıUıı Up zaferler kazanan Türk· 
L'''I 11lcf. J • • "lı tı-ı u ııre aııl günler için 
'ı,.~l:ı 'e "i.° d"kl . . ~ ''ler .. ır u - erı zulüm n• 
' ti ıı·ın . 'k ~ ı."" lı • ıntı anı giinlcri yan· 

\ıf §arak 1 l • 
~ ;ıht et . 0 t>a ar, yılın 365 gi.i· 

Lal'.tQt tnıyecektir .. Dü, ü~te düq 
~~ ~lld- :ı. • 

t end· 0~1 olma:ımı hilen 'f' 
' t<ı~ tne . ~ Q~ak a· alet ~iarı yapan Türk 
•L~ t lara ,.·t v ]" 
''Q lll'ih o 1 meı;c uzum gör-
lct~ hirk sa) ıfalarınm <li..iııe aid 

t. • l ar. s f ~ ._rt ~ah ayı asmı <;evirecek ol-
~, '°'dar r- ı artacak "e <liş biletecek 
~fit •0~ s ~~Ul"l tıe ı. atırlar okuyabilirler. 
~ QUna ı·· ı ~ı, Cltııet.;. • uzum ' e ne de te· 
~ Qı ~' teüırlcr Ç" k" ·1 ltıtıı.' 4lke _ • .un -u, cı ıan· 

~b 'tlera
1
• de ı;ulh pren ibh1i ı-iar 

'l lır r., p k .. 
~ı. 1) etin 

1 
· . a at esefle ~öylemek 

~ .• '~ ı ı evı l _• d ~'~ 'ottı 
1 
· z, ... ı o tumuz olan 

~tı lt-lar U arınıız höy]e vapm:ı· 
~l I t • O ıı A ,/ 

'lltir atilı . atta, yalnız yapmak 
\r ' 'e 1ı - I' 1 ~ ~· e hll§~ ac ıse erle, Yal'ııları 

1 
-~~ •t tıa, a ~ekle sokarak milli 
•\ I' nı 1 ~f'l ~e lin· a tmda, müstakbtl 

Qltl 1 alev J • • ı eıu k • 11nıızc tahrik edc-
t ıij ~-rı e lc<lirler. 

çekinmezler ... 
(Utro) gazetesi ba~makale ~ütu· 

nunda, Sof yaJaki Tiil'k • Bulgar 

do8tluk cemiyeti rei!'>İ pröf c5iir Niko 

Stoyanofun hararetli 'e <loelça bir 

makalesini ne~rederken, ertesi günkii 
'{Zora) gazetesi, mülıizim (H. H.) 
imzalı dü~manrıı hir makale ne§red,ar 

Ye hizi zalim \'e honhuvar bir millet 

yerine koyar ... 
Rn gazetelerin Türklere kar~ı 

miiteaddid cepheleri \'ardır. Sayıf a· 
larm hirinde Tü;kiyeye aid güzel bir 

re~im seyrederken. diğer hir eayır a· 

da, Türkün ecdadını lurpalıyan, ru· 
hunu, benliğini, asaletini törpüleyen 

dii~ınanra hir yazı görülür .. 

15 gün<lenberi haşlıyan , .e siste· 

malik lıit ~e-.kildc dc\'am 'ellen hu ya· 
zıları okumağa ba~1adığunu .. ilk gün· 
)erde: ''Bunlar belki de hir takım 
hakikatlertlir.,, diyerek göz gezdirip 
ge~ınek istedik.. Fakat, hakikatlerin 
pek cahilce tahrif edilerek alcyhimi· 

ze hir propaganda mahiyeti ahnağa 
haşladığını görünce, yapılan itluun· 

1arı reddeclerek. dostlarımıza birka~ 
satırla cevab "ernıeği milli bir vazife 

bildik ... 
Bu lgariatamn en ciddi bir gazetesi 

olup, lıükfımete yakınlığı olan ,.e her 

gün 100.000 nüsha satan (Zora) ga· 

zete~i, 15 gilntlenberi biıiu1 aleyhinıi· 
ze he" tane yazı ne~retti. Ha~larını .. . . ""' 
klif e halifüle hasnıakta olJugumuz bu 
yazılarm haşlıkları ~öyle terciime e<li-

lebiliı-: 
"1876 Hlında Batak katliamı .. 

''Tarihi Br~tsigo' oda.. '·Nisan isyn · 
nmdan !onra,, ''Görgi Benkovııki'nin 
sen~i de' ri) eı:.i .. ''Rocloplar merkezi-

nin içinden aki,.h:r.,. 
Do~tnmuz (Zora) gaıcle:oirıin ne~· 

rettiği hu yazılartlan ··Ni .. an isyanın 
dan eonraif haıhkh olanını n.a~ıra 
terriime eılerek ba!ıyoruz... Meslek· 

ta~nmzın tlo::-tluğuna yara._.nııyan ıfü; 
manca ithamlarını bu suretle ~iizi)· 
nüne koyduktan .~onra hizinı lıildi~i
miz. haır Jınkikatlerle hu yalanlara 

lazımgelcn ce\ abı ,·ereceğiz ... 
1 .. \ , ~ 
tı e 'I'·· ·anı an h 1 .. ~ilde . Urke 

1
.. una uzu1ı1 ---------------

', bır ili ıucuın etmeği kcndi-
' \~1dıı-ırı et gihi neılen hhıeclio 7 BVUkPU dük/lan/BI l 

·~ 1 ll lir, hilr · · " tj .ı tdı;a ııcyız .. Zaman o· 
Mahalle araıarındakller 

kapatdacak 
•ıı q(I l r koru 1 fl~d ~Q • §ll arırnızın &aze-

e ) , ın e 
~~ ter. ,.,, anca ) azılnrla bizi 
• "· .., rı ı• aka t 1 ~\'ltı "Qdnn I . · ıu do tltık ~ok 

~ f!~ r •ırka,. ıi11 •• lir I ~ a) ya geçer. 
~ ~e .ı c e hak · ~ 1.1a;; ar;,ınız kı 60-70 

cıı~ ... a •· ık · . ~ 'l'lnr • ·ın hır çeteyi ,}jile· 
• • .. 't• 1 • 

~lt.. · ın~larlar lıiz•• lıi.i· 
lll d .,,,_, . ,. 

'Q "•ı ., 1'1!! 11 k: . t~lt 'll•r .rlı hiicııııılar '\e 
'l l"irı (k Uydururlar 1 ·ı . : .; 

~il e tikleri') k" "kll :enız. 
e, dc]'k · ııı;u !ınl"'ar 

ı ·a 1 c n ı Hul~ar kızları~ .. 

Sıhhat Vekaleti belediyeye bir 

tezkere yazarak mahalle aralarında· ı 
ki tavukçu dükkanlarının. k~~~l • 

b
'ld' . . Bu O'ibı dukkan· 

masmı ı ırmııtır. e 

larda canlı tavukların fena koku 
. b b gösteril· 

neşretmelerı buna se e 
mektedir. Belediye de umumi sıh· 
hati alakadar eden bu hususu ehem· 

m
. tl .. .. " n alarak derhal 
ıye e goz onu e 

tatbikata geçecektir • 
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Bir çocuğu ve iki kadını öldüren 
• 

Canavar canı 
"içimden qelen bir sese 
itaat ettim,, dil}or ! .. 

Ti.:~·ler ürpertici, İ§k~nceli cina • 

yetirin faillerine "Landru,. adı ve • 

rilmek adet olmuştur. Bu. Landru 
ismindeki yarı deli, canavar, bir ka-

tilden kalmıştır: 
B\1 canavar. küçük çoeukları ka • 

çmp öldürmek ihtirasında idi ve bir 

çok ÇC'cukları bu ihtirasına kurban 

etmı~ti. 
Bugün Stepanek ismindeki Çe • 

koslovakyalı bir katile de .. Çek 

Landrusu,. adı veriliyor. 
St.epanek bir cocuğu \' .! iki kadı

nın l:atilidir. Bu~ün ele g .. çıni~ olan 
bu katil Çekoslovakyada muhakeme 

edil ~1ektedir. 
Y.-.ptığı müthiş cinayetlcı-i ile 

Landru·ya Durseldorf vampirine, 

meşhur katil Matuska'ya ~enzetilrn 
Stepanek henüz geçtir. Halinden, 
böyle ihtiraslı ve zalim itler yapaca· 
ğı ümit edilemiyecek dere.:ede çelim 

sizdir. 
Stepanek kadınları, ve çocukları 

öldürmek arzusunu nasıl ve niçin du 
yuyordu? Yapılan tahki!<atta kati • 
tin, \.;admları ve çocuklatı hayvani 
arzularını tatmin maksadiyle ele ge

~irrnediği, fakat, onları ımf binbir 
itkence ile öldürmek içi~ı kaçırdığı 
ı:mhışılmıştır. 

Kadınlara kar§ı onu cinayete 

sevkeden hislerin a§k ulmadığını 
mahkemede kendisi de it:raf etmiş 
ve §Öyle demittir: 

-A§k mı? Ben de hiı; olmıyan 
bir şey bul Hatta, atk ne--!i1, bilmem 

bile ... 
f ~kat, ölümden bahse<l•rken Ste· 

paı,~k'in yüzü kanlanmaf~t<!', gözleri 
parlıuıaktadır. Bu ciheU"!:L sakatlı
~' mhunda oJan bu adar.1tıı, ölüme 
kar~1 bir ihtiras beslediği anla§ılı • 

SEVGiLiSiNi BiR KAZADA 
KAYBETMiŞTi 

Bu noktadan ilerletilen t..1hkikat, 

bu }'ttfı deli gencin bu h-.le bir ha • 

disı:.fcn sonra düştüğü m~:vdana çı-
karıimı§Ur: 

Str.panek, genç yafta, seven bir 

zenıi ~ızı kaybetmittir. c~nç kızın ö 
lümime sebep bir tren 1<~~a6ıdır ve 
1-,u kazl\ Stepanck'in gözl-:.ri cnünde 

'-')MUJtUI: 
Uır fii~;n, tren yolunda giderle" • 

kel'\, ~tı·pan~k. birdenbi.:. sev~ilisini 
ünlerinden 6t";eıı trenin lt·ketlekleri 

ara~mda buluyor .. Genç kız teker. 

leklerin aryına nasıl düımüıtür? 
Kazanın liu tarafı halledilememiı· 

ir, v~ bir esrar perdesine bürülü kal 
mııır. Acaba genç kız trenin altına 
kaza ile. ayağı kayarak, kendisi mi 

diittü, yoksa onu oray1a atan yine 

Stepanek midir? 
Öyle ise canin cinayetleri bilindi • 

ğinden daha ev,•el baılıyor, demek· 
tir. FakAt, Stepanek'in bu kazada 

mesul olmadığı kanaati daha kuv· 
vetlidir. Çünkü, kızı sevdiği hakkın· 
da birçok deliller bulunmuıtur. 

Bunlardan biri, kızın bir fotoğra· 
fıdır. Stepanek bu resmin altına fÖY· 

le yazmııtır: 
"Sevıili kız .. Kendisini ıeviyor· 

dum. Şimdi öldü. Fakat sevgim öl. 
medi. Onu eskisinden fazla aeviyo-

rum.,. 
Kızın ölümünden sonra yazılan 

bu satırlar onda, bu ilk sevgilisinin 

aziz bir hatıra olarak ya§adığını gös 

teriyor. Ve her halde onun ölümünü ( 

kendiııinin istemiş olmasına pek az 

ihtimal verdiriyor. 
fakat, muhakkak olan ~ey, bu 

feci ölüm hadisesinden sonra, Stt' . 
panek'te, böyle işkerge)i ölümler 

zevki uyandığıdır. Sevgilisinin kur· 
ban gittiği bu gibi işkenceli ölüm • 
}erin onun için mukaddea bir mahi· 

yet "iması ihtimal dahilindedir. 
Diğer taraftan. böyle müthiş bir 

hadi~enin. gencin ruhunda doğur • 
duğu aksülamel. onun yarı deli bir 

hale gelmesine sebep olmuştur. 

iLK CiNAYETi 

Çek Landru'su ilk cinayetini bun

dan iki sene evvel işlemiştir: 
Bir giin. bahçede elinde kiirek ça 

hsırken komşulardan birinin çocuğu 
g~liyor ve ablasının bir ~ey istedi-

ğini söylüyor. 
Stepanek. elinde ki.irek. bir an du 

ruyor, zavallı çocuk, masum bir hal
de ona bakmaktadır. Stepanek'in 

birdenbire gözleri parlıyor, ve kü • 
reği kaldırdığı gibi, çocuğun kafa • 

sından aşağı indiriyor. 

Cani, bunu mahkemede anlatır • 

ken itiraf ediyor: 
O dakikada gözlerinde. kan gör-

mek ihtirası uyanmıştır. Bu ihtiras 

irinde kendisini kaybeden katil, der 

hal çocuğu yere serdikte s'o ra, so· 
y;1yor, topragı kazıyot ve gömüyor. 

Gece, ç.ocuğu gömdüğü yere gidi

yor ve cesedi çıkarıp, parça parça 

kesiyor .. 
Çocuğun anası, babası, bütün a • 

ramalara rağmen, yavrularını bula • 
mıyorlar. Polis de hiç bir ip ucu ele 

geçiremiyor. 

ıhtl•a• mahkemelerlnln 
vaz,fest, ay sonunda 

bitiyor ı 
ihtisas mahkemelerinin belli faali

yet miiddetleri mayıs sonunda sonu. 
nu buluyor. Bu müddet uzatılmıya
cak olursa, bu mahkemelerin vazi

feleri bitmiş olacaktır. 

lKINCI VE ÜÇÜNCÜ 
ClNA YETI..ER 

Stepanek'in ikinci kurbanı 50 ya

§ında bir kadındır. 
Deli canide öldürmek ve kan a· 

kıtmak arzusu uyandıktan sonra, 

elind~ tabanca bir çok kadınlan ~öz 
lemi§. fakat, hiç birini öldürmeğe 
muvaffak olamamıştı. 

Kom9ularından olan bu ihtiyar 

bir sütçii kadındı: ve her akşam süt 

satmağa giderdi. Stepanek onu hir 
gece kapının önünde bekliyor, takip 

ediyor ve derenin kenarına geldiği 
zaman, tabancastnı çekip öldürii • 

yor. 
Burası kasabanın çok tenhl' bir 

yeridir. Tabanca sesi etrafta hiç bir 
akis uyandırmadan sönüp gidiyor, 
kadının da dereye düıtüğü zannolu-

nuyor .. 
Stepanek'in öldürdüğü ikinci ka • 

ıdn. kendi amcasının kızıdır. Bir ge 
ce, beraber radyo dinlerlerken, ta • 
bancasını çekiyor ve genç kızı öldü 

rüyor. 
Bu cinayet üzerine evinden çıkan 

Stepanek nihayet tutuluyor ve hu • 
nunla beraber, diğer cinayetlerin de 

esrarı meydana çıkıyor. 
"BEN BAŞKA TÜRLÜ BiR 

ADAMIM ... ,, 
Stepanek mahkemede. suçlarını 

itiraf etmİ§ ve hepsini b'i'rer 'l>ırc:, 
~ 

soğuk kanlılıkla, hazan da giilerek 

anlatmıştır. 

Cani, kendisini cinayetlere sü • 

rükliyen amili şöyle anlatıyor: 
- Ben diğer katiller gibi değilinı. 

Ba§ka türlü bir adamım. Para ral • 
mak için adam öldürmüyorum iÇiın 
den gelen bir ses beni süriiklüyur ... 

AKBA--ı 
müesseseleri 

Anknrada her lisanda kitap gaze
te ,.e mecmuaları Akba müessese· 
!erinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap. mecmua, gazete siparişi ka· 
bul Jstanbul gazete ve mecmunla 
rın~ iliın kabul, bone kaydedilir. 

J\1evıuk olarak elde ettiğimiz 
malumata göre, müddet uzatılmı· IL-------------
yacaktır. Haziran ayının başından 
itibaren. kaçakçılık işleri. başka . 

1 d l k M 
.................. •:nuıur.:s:nnu:aucnn:ıı:mı:un 
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rnahkenıe ere evro unaca tır. eş- i:""""'""'"' 

hud suçlara bakan mahkemelerin 1 Cengel kitabı 
bu işl~rle de rneş~ul olmaları daha ı Rudyard tUpllng'd~ 
ziyade muhtemddır. dilhn ze ~eviren: 1 

çocuk mahkOmlar ve ba- ~ nurettin Art•m 1 
rınacakları ıslahhane Ü lngiliz cdebiyatınm şaheserleri H 
Çocuk mahkumları barındırmak ff arasında otan bu eser Ulus ne~ ı: 

iizere ıslahhaneler tesisi işile, meş· ft riyatı arasında ~ıkarılmı~tır. ff 
gul olunmaktadır. Bu hususta iler· ~f:m:::::::ım::ı:ı:ı:u::::ı::ı::=m::nm:cm:ma 
lemeler vardır. Nitekim lstanbulda 
müsaid bir bina bulunması için, a • 

ra§tırmalar yapılıyor. 
Bina bulundukta~ sonra, ceza 

kanununda tesbit edilen bu e!asın 
tatbik sahasına geçmesinin çok gc;_

cikmiyeceği umulmaktadır. 

şehir tiyatrosu artlstları 
döndU 

Bir zamandanberi muhtelif Ana· 

dolu şehirlerinde turneye çıkmıt bu
lunan şehir tiyatrosu sanatkarların· 
dan bir kısmı geçenlerde dönmüttii. 
lzmir ve havalisinde temsiller veren 
ikinci kafile ile Ankarada bulunan 
rejisör Ertuğrul Muhsin dün lstan· 

bula gclmiJtİr. 

r-KURUN~ GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 
o.-.terıılıll teOD11rr11eD yaı.ılaı . ga tele 

ve gtrmek ıı:tn tııe. ur-rınııı kl'ıfl'!llnl' ıs•· ı 
ıeteı l<P.llnı""' va.zıımalıdır 

t<arıııııı ıııııyeo oMurtar. ınl'ktuııı•rma 

ıo kıı"ıthık pul koymalıdırlar 
~-

da .. ııuııyıan vuııan ııerı KOndo:rnıelcteo 
ıuy.11euır yollıuımıf mektupıarm ı~oe 
ıcnnulllD paraıa·ııı kayl'ı()lnııuıodu lllıı 
otaraM çıkllll 1uııardan dolııyt dSrtktOr • 

•Ok ııııtOn,. •nru ~r~ı 1tlm1t'l 

Günü gr?{'nıi~ s1yıwı ıo 1rnru~tıır · 
1 

Uautt.oıolı:dl' cıkan .. aııuıa ""''ml"rtlt 
b. ,..., hakkı •ıılt ICrndl"I ltlndlr J 



Yarı dakika cinayeti 
gittikçe esrarengizleşiyor 

Kat i 1 
Acaba Delimi idi ? .. 

muharrirleri ve ruh doktor' 
ları ayr ı ayrı faraziyeler ·ileri sürüyorlar .. 

Fakat hiç biri işin içinden çıkamigorl 

Polis romancıları, adliye 

' 
Cinayet tiin<'lin bu nolaasmda i~fonm i~tir ..• Başka yerde cinayetı 

Bundan bir iki gün evvel Paris
te çolc esrarengİ7 bir cinayet işlen
diğini haber vermiştik. Bir tünel 
arabası içinde yarım dakikada cina

yeti işliyerek ortadan kaybolan ka
tilin nasıl ve nereye kaçabileceği a· 

kılları durduracak derece bir mu
ammadır. Cinayete kurban gidenin 
genç bir kadın olması da hadiseyi 

büsbütün esrarengiz bir halde sok
maktadır. 

Cinayet tahkikatı üzerinde son 
gelen haberlere göre katilin hareket 

tarzı hakkında birçok ihtimallerden 
bahsolunmaktadır. Geçen gün mak

tulün cesedinin bulunduğu ''agon 
içinde ve ayni surette katl sahnesi 

tekrar edilerek katilin Charenton is

tasyonunda vagona girdiği ve hare
keti mütcakib cinayeti işliyerek der

hal vagonu terkettiği tahakkuk et
miştir. 

Charenton istasyonunda eski ga
zetecilerden biri vagon içinde bulu
nan bir kadrn üzerinde ayni vak"ayı 
tekrar eder gibi yaprr;ış ve bu ka
dın polis tarafından tekrar edilen 

cinayet sahnesi hadisenin kat· 
iyen farkmda olmamıştır. 

Eski gazeteci kolunu kaldırıp in· 
dirmiş ve bu hareket vagonun istas
yonda durduğu otuz saniye içinde 

cereyan etmişti. Bu suretle esraren
giz cinayet hakkında ilk olarak bir 

fikir elde edilmiştir. 

POUS ROMANCILARI 
NE DiYOR? 

Hadisenin esrarengizliği karşı -
smda polis meşhur polis romancıla
rına mi.iracaat etmiş ve kendilerine 

şu suali sormuştur. 
"F arzedin, ki bir roman yazdınız. 

Romanınızda böyle bir hadise kar
şısında bulunuyorsunuz. Yaka ta

mamile bu tarzda cereyan etmiştir: 
Katil belli değildir ve hiç bir izi yok

tur. 

"Bu muammanın içinden nasıl 

çıkarsınız ve romandaki vakayı na
sıl bitirirsiniz?., 

Şüphesiz ki, bu suale verilecek 

cevablar, tiineldeki cinayetin nasıl 
olduğunu göstermeğe yarayacak de

ğildir: Belki bu cinayet, hiç bir 
polis romancısının düşünemiyeceği 

ı>"1 i1de cereyan etmiştir. 
Fakat böyle bir esrarengiz vak

ayı romanlarına koyup buna bir son 

vermeyi düşünen romancıların bu
lacakları ihtimaller, "Bu cinayet de 

acaba böyle mi oldu? .. diye düşün

meğe yol açacak ve tahkikat o nok
tadan ilerletilecektir. 

Kendilerine bu sual sorulan polis 
romancılarından biri - bu muhar

ririn geçen sene yazdığı roman çok 
büyük §Öhrct kazanmış ve kitabı 

milyonlarca satılmıştı - b'u roman

cı vaka üzerinde düşünüyor ve şöy
le cevab veriyor: 

- Evvela, bütün ihtimalleri or
taya atarım. Akla en yakın gele
nini de, olmasına hiç imkan görül
miyen ihtimali de birer birer gözden 
geçiririm ve hepsini redderim .. . 

Bundan sonra başka bir nokta
dan hadiseye girişir ve cinayetin 

failini insanlar arasında aramağa 

başlarım... Bence bu cinayeti işli

ycn adam, son derece garib bir iş 
yapmak sevdasına kapılan biridir . ., 

BiR BENZERi VAR MI? 
Polis romancıları gibi, polis vak

alarrnı takib eden meşhur adliye 
muharrirleri de iş başına geçmiş bu· 
lunuyor. 

Bunlardan biri, Fransızların en 

meşhur adliye muharriri olan Gev 
London, eski bir esrarengiz vakayı 
hatırlatıyor ve diyor ki: 

"Pariste, müşterileri pek yük

sek tabakadan olmıyan bir barda, 
beyaz saçlı bir adamla tanıştım. 
Tüneldeki cinayetten bahsederken 

anlattı: 

"Urugvayda iken bir "meslekda

şr., varmış. Bu adam bir diişmanın. 
dan öç almak istiyormuş. Bakın 
nasıl hareket etmiş: 

'

0

Öldiirmek istediği adam trene 
biniyor. Katil de, tren kalkmadan 
evvel, vagonun basamağına çıkıyor. 
Elinde bir bıçak vardır. Bu bıçağı 

birdenbire düş~anının ensesine ni

~an alarak, hızla fırlatıyor. 

"O esnada tren hareket etmiştir. 
Katil basamaktan aşağı atlıyor ve 

bir daha da ele geçirilemiyor ... 
"Bu eski gangster, gösterdiği 

bu misalden sonra, ilave etti: 

- Laetitia da böyle öldürülmüş 
olamaz mı? 

Bu faraziyeye göre, katıl, vagon 
hareket etmeden evvel kapının ö
nünde duruyor... içeride yalnız o

lan kadın, arkasını dönmüş olduğu 
bir sırada, elindeki bıçağı hızla ar
kasına doğru fırlatıyor ... 

"Tam bu sırada vagon hareket 
ediyor ve katil, kapılar kapanıp dı

şarda kalınca, yavaş yavaş çekili • 
yor . ., 

Bu faraziyeye fazla ihtimal ve· 
rilebilir. Çünkü, ne kadının bindi
ği, ne de cinayetin keşfedildiği is
tasyonda, katil göriilmemiştir: 

Kadının bindiği istasyonda katii, 
\•ago'nun yanında bulunduğu için, 

dış kapıların arkasında kalarak, dı
şarda bekliyenler tarafından görül-

bir benzeri daha olmtl 

Öldiiriilen lwdınm annesi ağlıyor 

Üldiiriilrn tmlitia 

memiştir. Cinayetin keşfolunduğu 
istasyonda görülmemesi de, katilin 

vagonla beraber oraya kadar gel· 
mediğini gösterir. 

KATIL NASIL BiR ADAM 
OLABİLiR? 

Katilin kim olduğu hakkında tam 
~ir fikir edinilemediği gibi, cinaye

tin sebebi de anlaşılamnmıştır. 
Kadrnrn t;mıdıkları veya müna

sebette bulundukları arasında böyle 
bir cinayeti ika edecek kimse yok
tur ve hayatında bir maceraya da 

te!ladüf edilememektedir. 

O halde, katilin bu işi, fikirlerini 

yokarıya naklettiğimiz polis roman
cısının s<>ylediği gibi, tuhaflık sev
dasında birisi yapmıştır. 

Hiç kimsenin aklına gelmiyen 
bir cinayet işlemek fikrile hareket 

eden mechul katil, böyle garib bir 
cinayetin nasıl işlenileceğini uzun 

mi.iddet düşünmüş ve nihayet, zih
ninde en garib şeyleri bir araya top

lamağa muvaffak olarak bu cinaye
ti işlemiştir. 

Bunun için, cinayette mantıki 
bir sebeb arnmamak, cinayetin da

ha ziyade garib bir adam tarafından 

• • d"V" • k b 1 k 1~ ışıen ıgını a u etnıe 'b' \):! 
O halde, katil ne gı ~r? 

halet icinde hareket etmiştir~ • hll 
işte bu suale de nıe§ , 

. •ot· 
hiyatçı şöyle cevab verıY t 

"C" · b. d lı" ,re)rş ınayetın ır e 
dik (işkence yapmağı se''.~11 
tarafından işlendiği diiŞ~ r 
F k80~ 
· akat, bu cinayet o .1 c 
şerait içinde işlenmiş, kat~i 
ince bir zeka kullannııştır deb 
deli, ne de gene ruhan ·~ \ 
bir sadikten böyle incelı 
beklenemez ... ,, / 
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lloşanma kararı mahkeme
erimizden büyük bir kolay-
& lıkla çıkmalıdır!,, 
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1 

KemaJ Elbir'' d .• '.'gun le beraber, kanunen biribirlerine 

~ l'<ızırorum. d:n;•r hı~ ~e - oJunduğU takdirde ı bağlı kalırlar. Bağlı kalmaları ise 

>itı; rı"1Qrıın kolaylQ.§tır l u u I ~u b • . b • • b v J ' aile hayatını yoluna koymuş ol -
Qrtıi;dofoa eımekted;,~an 1 • iri IrIOe ag 1 ka- mu. Bilikis iki tarafın da yaşa· 
~ ~~:e boşanmayı kolaylaştır . )an • ftl b · . l Yit tarzlarını kirletir. ~'ııı•di~7 ! iki kimse biri birini Çl er 1 r at e .. Ma~~eme.le~imiz, '."ka~ıda .da 

~d~tini en sonra aile yuvasının hayatını yolun s~yledıgım gıbı ~a~dı delı~ler ı~ · ~'lı., devam ettirmeğe imkan a tıyorlar. Halbukı, yıne benım fık· 
~··ı·~orı koca kavgası kadar koymuş farz rime göre bu düı~nü~ ıekli y~n. 

er •.. I §ey tasavvur edilemez lıştır. Yanlıştır, çunku bazı kun -

t •Oy e • d · ı b · ı • l • ? \fırı k nen fena cümle diğer ta- e ı e ı ır er mı seler vardır ki, münasebetsiz keli· 
l1>._ alb' d · • • · 11 l H A -,.ıı. ın e bır yer alır. Ve ilk melerı kolayca ku anır ar. atta 
~h.ı,k~a ayni ıekilde mukabele daha ileri gideyim, bir, . i~i to~_at 
~I def ktır. Fena cümleleri bir- karılarına atmak onlar ıçın mu · ~ •d • da fena hareketler ta _ him bir hadise değildir. Bu kimse-
~. l'ıı •r Netice itibarile mes'ut ler bu tarzda hareketlerinden do· 
llıi ı,;~ !Öyle dursun, cehenne _ layı hemen boıanabilirler. Fakat, 
"'•d •ıl eden bir azap membaı diğer taraftan, kibar, nazik bir 

l~lı, ~-f•lir. Koca evine gelmez kimse, ruhan imtizaç edemediği liıhi, 
1 

• geç gelir. Evine mane~ :Wiır ve karı koca arasında bu gibi ba· 

lıtdiğjt~bıtası kalmaz. Karı, sev_ ••• yağı vak'alar yok diye boı~nma · ~'.tal> d ocası e~ken gelecek diye /,t._ , ya _hükmol~n~maması . hakı~aten 
''•i• hUY~r: lkı tarafta, aile bir - - dogru değıldır. Bu kıbar kımse, ıı.deti •rıcınde bulamadıkları karısını, herkesin yanında nasıl 
·~i., atamağa koyulurlar. Saa.- tahkir edebilir? Buna imkin yok! 
~i, llınak ise, ayıp değildir. He- Niçin bu nazik ıahıala, kaba, ay -

ttittb~ea'ut olmağı isteriz. Ona ' yaş bir adamı kanunen boıanmak ~~ ... \~"•k için elbette çabalıya - hususunda ayni seviyede tutalım. "'lıtiy vlenmede ümit ettiğimiz 1 insanı muhit terbiye eder. Her 
ı. \o

1 

»lığı bulamadık diye haya- lsmail Kemal El bir muhitin kendine göre düıünüı, 
b tcek d v T k d B l ~ Q I egı ız a... Arayaca - I onuıuı tar2l var ı. u tarz ar •ı 
~· : ~adığımız saadeti yine ta ığı ile imtizaçsızlık da boıan - olarak adalet önünde vücut bul • 
·~. agız, durmadan arayaca . ma sebepleridir. mamalıdır. Hulisa edecek olur -

lı~, . Bizde, en çok boıanmaya ka - sak, boıanmayı kolay bir ıekilde 

Büyük 
müsaba a z 

Müsabakamıza iştirak etmekle 
mükemmel iki. radyo sahibi 

olabileceksiniz 

IKKA 
Rad,qo müsabakamız 

ıı \'!> 
1

1

nsan, saadetin peıinde bü- rar, imtizaç11zlık sebebindendir. elde etmet., elbette birçok nokta· 

tı... "t ı.. • ı 
''tıı k gı 

1 
e koıarken, onu dur- Mahkemelerimizde boıaruna _ dan faydalıdır. Bu fikirde olmı • 

"1~ a mümkün olamaz. Ben ya karar çıkmaaı için, hikim •a _ yanların itirazlarını ıimdiden du· 

l' 1 sev:rn • .,. 
~~~ç ed .. ~yod~md.d~khlaklarımız hitten bazı •ualler •orar. Sordu - ~~:orum. Diyo~lar ki: Aaile bir - TafsllAlı okuyunuz. ()aha fazla izahat almak 

•aı: ' e ı, e ı ten sonra ğu bu sualler arasında boşanma . lıgı mukaddestrr. Hemen onu boz· ~· •h~!a: Sen karını sevmiyor'. yr istiyen tarafların biribirlerine mak vicdansızlıktır. Evet, bu fik- isterseniz hergÜD idaremize müracaat ı.~~İlıj ~klarınız uymadı mes'ut hakaret, fena muamelelerin ne _ ri hürmetle kabul ederim. Fakat ed ehil 1 rsl D f Z 
it ı bi(· Ve o amıyacaksınız bun ler olduğu vardır. Boıanmaya ka· ben de, bu itıraz e en ere sora - Bi< müddetli< kuponlannı koyduğumuz radyo müsabakasmın umanı 

nasıl olacak ? 

~ tııı 1 ' . d I d lı ~:Yoruz; fakat artık bu' ha - rar vermek için, herhalde karı ve- rım: Çürük bir temel üzerine baı· yaklaım•ı"'· Bunun için mUsabakanm na5'1 yapılacağmr eırame bildiri • 

ll' d \'a.ın etti · b l b" d yoruz. ~- • rmenız mec uri - ya kocanın biribirlerine fena söz. anan ınaY• evam mı etmek da· .""'&. llıek kad b' h . 'd' k k k Miisabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

ı. \'ı,.\l ar manasız ır ıey ler söylemesi lazımdır. yahut da a ıyı ır, yo sa yı ma mı? Biz 
""-r r ed . RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLAR! 
4 '• k emıyorum. Evet, bir dövüldüğünü görmesi veya buna yıkmazsak, o zaten yıkılacak ve 1 - Müsabaka Avrnpa ve Amedka sistemi makineler olmak il"" iki 

~i•de ~bahati olursa, kanun da· benzer hareketlerde bulunmaaı yıkılırken de birçok zararlar ya - esaa ümine te<tip edilmi,ıi<. ;.. do~ uamele yapılmasını ta - dd• ak' k pacak. O çürük temelli binayı biz 2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldekı' makineler ict irak edebı'lı'r. 
'lh. :•tu b 1 gibi. Eğer ma ı v a yo sa, bo· • "ı "<tile b u cyorum; fakat esas şanma talebi reddolunur. ve karı yıkalım. Çünkü çökerse, çok daha 3 - Müsabakaya iııfrake çağmlan ve bunl8'dan iııiraki kabul edcnle-~J'hkenı 1°ıanma kararı kolayca mazurla olur. rin adlan önceden ilin edili<. Radyo acentelerine mektupla< g8n· ""tl" e erim· d kın .. l derilmiştir isimleri unutulan mu" essescler tafsilat alabilirler. ictira'< 

11._ \te b·ı ız en çı ası icap - Boıonma guç üğü evlenme - • 
~"d l h b k d'd edenlerle iştirak etmek i~in müracaat edecek firmaları peyderpey 

"ı'' a aasa u arar a:ı za. uoıı·vu a aşk leri azaltıyor mu? ·ı . " a çıkın 1 d M fl 4 bı d"ecoğiz. ~~ ''•d k a 

1 

ır. ahkeme ka - - Evlenmelerin adedini bilmi· 4 - Mllsabakaya işıi<3k edecek <adyola< memlek.lin ıanmm•ı müta-'l,.le•nı. a~ koca senelerce SÜ - m ekte b i yorum. Fak at, zannediyorum ki hasanlannın işıi<3k edeceği bi< fen heyednin muayene ve tec<U besi-

l•rı.,;nı•Iı ve ailenin kirli ça - gerek kazancın güçlüğü, gerek ne uzolunacakt'1. ' a.. Ortaya dökülmemelidir. Holivut'da bir "Aık mektebi,. aile hayatından beklenilen sa.ad•· 5 - 1'!üsabakaya gimek radyo!a<dan Avrupa ve Amerika rnakine!e-

l~ıtf evli de'"l' ı· k açılmııtır. Sı'ne-a artistlerı"ne, rol ld d'l . l rınden ayn ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci gelen ilan 

tl, • '• ha gı ım ama ev ı im· •u tin e e e ı ememesı ev enmeleri edilmkıi<. 
ı. llib,. .Yatlarının içyu·'zünü mes· lerini muvaffakıyetle yapabilme - mu"hirn surette azaltmaktadır. Bo· 6 M" b k d 
"' •r 1 - usa a a a bidnci gelen '8dyola<dan bireri saıon almacak ve oku-

lıt'.'ııı.ı, . 
1 

• Yakından bilirim Bo· leri için aık sahneleri hakkında şanmanın güçlüğü de muhakkak yucula< mü•abaka•mda bidnci gelenlere hediye edilecektir. 

I~ l 1•tiy k . 1 kt d' B ı •! ••y en arı ve koca, ev . malı'.imat verime e ır. u suret- surette evlenme erin azalmasına OKUYUCULAR!MIZIN IŞTIR,\K ŞARTLARI ~!., lt~tın.~an o kadar usanmıı le filmİerde hakiki intibaını hıra· tesir eder. 1 - KURUN Gazetesile neş<etmekte olduOumuz kuponlar 120 olunca, ~ ~•un' gu~ler, onlara aylar_ kan sahneler yaıatabilmelerine _ Bekôt olduğunuza göre ni . en oon on beı gün içinde. aşaf•dn istedigim1' malUmaton ya.ıh ol· lı'•d• R•lır. Bir boıanma da _ uğraıılıyor. Mektepte "Sinemanın çin evlenmiyorsunu•? duğu bk kôğ" ile birlikte bi•o göndcdlmiş olacak<" on allme< gün ""• Çok · · R d 1 gelecek mektupla< müsabakaya iştfrik eıtidlmez. "ı. •du· ıyı hatırlarım, vekili büyük iıığr,. diye tanınan u 0 f - Bu suale cevap vermeden ev· 2 - Okuyucu!mm"'n bidktkdiOi yüz yfrml adetten ibal"<l tam bir ta-diı:!~ y:,~ ~~r Bayan, muhake- Valentino'nun muvaffak telakki ve! müsaade edin de düıüneyim. k•m kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amedka <adyolan icin ı, 1Uınd gun sonraya talik e - edilen aık sahneleri talim edildi- Çünkü cevap vermeğe hazır de · yalm• bi<isine iıti<Sk olunabill< ... Her iki <adyo maki..,ine ait mil· t~ tı 'koca en bana: - Daha yirmi ği gibi bugiiniln yıl dızlarrndan ğilim. Faka! sualinizi cevapsız bı- sabakaya gi<mek için iki ıalnm kupon göndermek ıa,.md'1. 
l

. tı ,, lllın ism· · t k · . kted' I rakmak da ı"stemem .ı 3 - Kuponlarla gönderilecek kag·ıua şu malfımat bulunmalıdır: 
ı "'ta ını aşıma yırmı bazıları da ders verme ır er. 
' tna- k d d d A - Tercih etmekte oldug~ unuz markanın modeli. 

.... lır, İye söylemiı- Bu arada lngiltere e ers veren Evli değilim, çünkü, evveli, B _ Senesi. \ı,,~ llqBiiok" Con Barimor da Holivuta davet sediğim bir kadınla evlenmek is. C - t..amh• od•AI 

Q. 'le d" u mevzuatımız hak· d'l · t' Barirnor bilhassa ses terim. Çok ihtiyar olmadığımdan D - Kendi adresiniz . 

......._ u.... e ı mış ır. f k 1 ı..._ llq ~uniiyorsunuz? talimi itibari!• busünün ev. a ıi - evlenmeğe de acele etmedim: E - Mukanm ismi. 
"· 'Qltn· &ı.ıale birka t l de muvaffak olmuı artiatlerınden Hatti bu ciheti diyebilirim ki pek 4 - Müddeti içinde gelen cevapla< ı,.nif edilecek hangi markala< faz· 

"'•i~ tn iınk- Ç sa ır a cevap 
'r t fiı,,.- anı yok. Fakat kısa· ıeli.kki edilmektedir. az düıündÜlll· Evlenmiyeceğim la rey ahr.a o ma<kayr intihap eden okuyucular ammda iki birinci 

!\. ••i ., •nıi izah edeyim: - demiyorum· Nasıl olaa günün bi - aynlacakı"• bidne bi< Avrupa diğedne de bi< Amerika radyo ma· 
•ıh._ ~anu M d k. ··d be d kinesi hediye edilecektir. 

"'1. ""Ya nı.. nu edenimiz bo _ rin e o Opru en n e geç ece · '1ı • •e ı, uteal!ik b' b h' S AF" O ğim. insan muhakkak ki, akıam Eksik kuponıarınızı gazetemiz idaresinden 

~1!lıl", 8\lOfanbma aeb:;le~n~s a:yç ~ A. Dod• - fi, Rifot yorgun argın evine döndüğü va - ledarlk edebilirsiniz ı • t se l d . · b ki" · A b" Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. 

~ı~ ~ .. it ep er ıunlardır: Zi - Savfi•;de okunacak garet kit, ken j,.nr e ıyen samımı ır :·r l ast \re k J J k d htactır Ben bu · VAKiT Prop•ğ•nda Servi•i 

,,._• <ii .. Pe fena muame· bir roınaII ar a aıa mu , · ar •d•ıı :::"' ve haysiyetsizlik. V AKIT Kitabevi • 100 ı;::ruş kadaıı aramıyor_u"'.' ! esadüf onu Mıa F'gg nası g ı z•ıtıW11'"ıı.ziıııııı~ıI1Ulllılııınızıilll~-·olll 
Oada terk, dimağ has bana takdim etsın ıatıyorum. -
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!'!!!!!'!!!!~r--1=-~~"' ~- c-~ ~' ıf Milletler cemiyeti E~~ma~·~:~~~ K:;;.ıi-

lliiiK Aliiiiiis-' 1 RC AS,- (Ba§taratıı incide) "sOı.~tiıe.rmüksıflÜe,,dp·'·~ı·~~ tarihinin te~hiti: 2) - Sancak rncc· CJı 

li i için ilk seçim tarihinin le,..biti ~ 

3) - f~imleri hazırhyarak kontrd Cumhuriyet Halk Partıs Kadlrcan KAFLI Tefrika: ss 
edecek komitenin teıı;kili , hu komite · teşikatmda çalışan gençler ·ıı 
nin ve Sancaktaki Milletler Cemiyc· dan dün gece Deftcrdarda 51 Umur Bey arkadaşlarından daha bUyUk bir hayret içinde kalan 

Prenses lrenl'yl selAmladı ve arkadaşlarına bağırdı: ti ınurahha larmm tna'larifinin ne ~ll 
retle taksim olunacağı; .ı) - tnlü 

·ııe 
binasında Kızılay menfaaU .. 

.. ·ı . . Bu ırıı.ı 
- Çabuk gemiye... Haydi! .. 

BOT.ÜN SOVYE1' ATEŞEıUilJTER
LERİ MOSKOVAYA Çı1GIRILDI 

ve te;;kilatıe::-a::.ive kanunun Fran::ıa .. . 
musamere verı mıştır. t(ie11 
rede Eyüb ve civan semtl~ ulll 
len büyük bir halk kütlesı b he Genç kadına. çıkıştı: ı 

- Si:r.a hir§ey yapmak istemiyo -
rum .. Misafirim olacak sınt? Kimsiniz, 
söyleyiniz? • 

- Söylersem şaşıracaksınız! Beni 
istemediğim halde :zorla kendinize mi
safir etmekle nankörlUk de ctmi§ o
lacak sınız! 

- Ne demek istiyor sunuz? 
- Ben Bizans baş,·ekili Kantakü -

zen'in karısı prenses lreni'yim. Sizin 
kardeşiniz lbrabim beyle şu arkada -
§mı serbest bırakan adam benim ko
camdır ve size kayıptan da. olsa dost
luk hisleri besler! 

Son sözleri söylerken Se1fthaltir. 
beyi gösterdi. 

Demindenberi onu tanıdığı halde 
kim olduğunu söylemiyen Selahattin 
hemen tastik etti. 

Umur bey biran düşündü. 
Uzakta biribirine yaklaşıp yakla -

şıp ayrılan, ok, pala ve yangın kum 
baralarile döğüşen donanmaya baktı. 

Sonra ak sakallı kumandanı tutan 
askerlere döndü: 

- Onu bırakın: Esirleri de bıra -
km! 

Genç kadına baktı ıre ilave etti: 
- Gemiyi ve sizi bırakıyorum. Fa

kat hemen dosdoğru Midililye gide -
cek siniz! Eğer yoıunuzu değiştirir 
yahut burada kahrsamz sonra ne o -
lursa olsun, karışmam? .... 

Mehmet reis ''C Selahattfn bey ve 
arknd~lan hayret içinde kaldılar. 

Hazır ellerine geçmi§ olan bir Bi
zans gemisi ve bu kadar esiri niçin 
bırakmalıydı? Hele bu geminin am - 1 

barlarında. ve kamaralarında. kimbilir gazete:;inin yazdığına göre. Sovyetler 
daha neler ve kimler vardı? Harhiye komiseri 1'Iarc:ı.al Vorocıilo.f. 

Umur bey arkadaşlarından daha Şimal Anıerikası. Anupa ve Japon
büyük bir hayret içinde kalan prenses 

Lonclra. (Husu~i) Daily Expre " 

yatlaki hütün So\'yet atc~cmilitcrlerilreni'yi selamladı ve adamlarına ba -
ğırdı: ni l\fo"kovayn çağırını~tır. Ate~emili-

Çab k • Haydı'' terler on luızirnııa kadar, faa)i,_·etleri - u gemıye..... .. ... 
Türkler bırakıp gittiler ve kendi ve hildikleri hakkında hirer rapor 

gemielrine binerek ayrıldılar . lıazrrlıyacaklardır. nu raporlar iizeri -
Kır sakallı kumandan ve Bizans ne ate"emiliterler ara mılu clclfüiklik

askerlerile gemicilerin ve kürekçile - ler yapılacaktır. 
rin sağ kalanları hemen küreklere -------------
sanlıyorlar; Midilliye doğru ka~ıyor-
1ardı. 

Bu sırada kıç kasara üzerinde ve 
küpeşteye dayanan prenses !reni Türk 
gemısının kıç kasarasında. emirler 
veren Umur beye uzun uzun bakı -
yor: dalıyor ve içini çekiyordu. 

Umur beyin de kalbinin hiç olmaz.. 
sa küçük bir parçasının orada kaldı

ğım inkar edemezdi. 
Bu hisle ilk defa karşılaşıyordu 

ve ruhunu gıcıklıyordu. 
Üç tane genç kız kıç kasaraya çık

tılar. Ölüler ve yaralılarla dolu olan 
karmakarışık güverteye bakarak deh
şetle sordular: 

- Nasıl oldu da bizi bıraktılar? 
Naıul oldu, İteni? 

CASUS 'KARA Dİ.ll/'/'ROF 
BBRA E1' F.'I''/'/ 

Sof ya. (Husu i ınuhahirimizden) 
- Tiirkiye lehine ca~u:>lnk etmekl" 
ittilıam olunan Kara Dimitrof ismin-
deki aıfom heract ctnıi.,.tir. Birkaç ay 

en el. Türkiye Jchine cn~uslnk yaptı
ğı iddia olunan im adam Jıakkmd·ı 
şiddetli yazılar yazan Bulgar gazete· 
leri, Tiirklük aleyhine fena hir ecre· 
yarı uynmnasma sehch olınu~lardı. 

Reraet eden maznun, mahkeııh' 
c " acapı mdan çıkarken ya,.aısın aılalet., 

diye ha~mm~tır. 

'e Tiirkiye tarafından tasvibi me ele· 

. i; 5) - S:mcağm tamamiyr.ti miil· muştur. Müsamerede bir ~~tl 
'k'sını kiyesinin garantİ:;İ hakkındaki Tiirk yeti tarafından şark musı 1 

- Fran~rz rnnahedeı;ife Tiirkiye - Su- zel parçaları çalınmış, ırıtJ 
riye hududunun tecavil<len marnniye- Nusret Safa Coşkun tar·~ıel 
tini:ı garantisi hakkmdaki Tiirkiye - tiyatro mevzuu etrafında go " 
Frama - Suriye anJa~masm<lan kon- konferans verilmiş ve ~enÇ~ 
ı:eyin lıabcrdar cdiJme i. ner bekçileri,, isimli hır ıl 

B. Sandler. ekalliyetler uıe~ele:'ı· dramla Osman Cemal Ke~~ 
k ı "Üf" ··k .. · · l' kornedı nin hal ıireti hak · ınc a da hazı tek- uru çu,. ısırn ı 

lifl<'rdc bnlnnınu~tur. 

llABEŞİSTAN MURA/-1/IAS 
GÖNDERMiYOR 

Cene\'re, 25 ( A.A.) - i\' egi.is, di.iu 
hnı.lıyıın Milletler Cemiyeti top1anlr 
sına muralılıns giin<leremiyeceğini 

Milletler Cemiyeti genel ekreterliği-
ne haher vermi§tİr. 

PAUTİ GURUPUıVDA IZAIIAT 
VERITJDİ 

bir perde oynamışlardır. biİ 
Temsilde rol alan gençler dit· 

bir muvaffakiyet göstermişler 
Bu piyeste bizzat Osman 

b J o}'O Kaygılı da rol almış u un ~ii 
M.. b.. ..k b. hillk usamereye uyu ır 

sinin toplanmasında Osrn~0 ifil 
isminin cazibesi de müessır 0 ~ 
tu. Halk hayatından alm~ 
vetli ve güzel tabloları ihti':'. 

tl. bır ve hırafelere karşı şidde 1 .. ı. 
or·rtJ" za ve hiçiv teşkil eden " . ~ tlt 

Ankara, 25 ( A.A.) - C. H. Par- piyesi birçok yerlerinde şıd ~~j 
l ·· llıS ti i Kamutay gumpu mı;ün 25.5.937 kışlanmrştır. Eserin guıe rıt1 

i;ğJeden en-el Antalya saylan Dr. beraber temsilde rol alanl~. er' 
Tuncanın ha~kanhğmda toplandı. birinin ayrı ayrı gösterdiğ~ h1~:Jf. Söz alarak kürsüye gelen Harici sanatkarlık aynca kayde laY 
ye vekil vekili Saracoğlu, Hatay me- ----------~ 
se]e:,İnin eon dururnn, Ba~hakan İs-

~ Diş Doktoru 
met fnönü'nün seyahati ve siyasi te-· et 

bilirler? Bunların hiçbiri o zaman maslar Jıakkrnda izahat verdi. C!J ~<eyt OD Ç 
orada yoktu, ki! Bundan sonra Saraco~lunuo Ba~- Cumartesinden oıaada bergilD 

Bunlar Bir:ans prensesleriydi. 

(Arkası var) 

Bu mukabeleye giriıişe karşı bnkannmzın YunanLtanı ziyaretinde hastalarnı kabul ~er.~ 
d d d 'l 1 k b"I Edirnekapı, Kara·rfıwırilk a, ava e ı en er; şu mu a ı Yunan milleti Ye lıükfüueti tarafın- 6 ..... ~ 

··d f ·1 · · l d' Durağl No. 9~ j mu a aayı ı erı sürmüş er ır: dnn 'fiirkiyeye-ve Tiirkiye Bnşveki- • 
Nikah kıyılmış mı, y oksa ? ! 

T ekirdağındaki T akavor 
Ermeni kilisesinde ... 

Umumi harbin bahsi geçen meraklı bir da
vanın hayli enteresan duruşması 

2 kadınla 2 erkek; dava edilenler 
Y eranti isimli bir kadınla kız· 

kardeşi Siranoşun ve Karabet, A
gop isimlerinde iki kitinin, muh -
telif maddelerden duruşmalanna, 
asliye birinci cezada dün başlan
mıştır. 

Davanın açılı§ şekline göre, 
Yeranti davacı Nubarla evli ol -, 
mamasına rağmen, guya karı, ko
caymışlar gibi nüfus memurluğu -
na müracaat ederek, nüfus kağıdı 
çıkarttırmış. Kızkarde,i Siranoş -
la Karabet ve Agop da, Y eranti ile 
Nubarın evlilikleri hakkında §a -
bitlik etmişler; diğer taraftan iki 
hemşire, Üsküdar nüfus memur
luğunda kayıtları bulunmasına 
rağmen, guya hiçbir yerde kayır -
lan yokmuş gibi, Beyoğlu nüfus 
memurluğuna müracaat edip, ya,

larını dokuzar, onar sene küçült -
türmüşler. Bu .suretle nüfus ka -
ğıtları ele geçirmişler! 

Dünkü duruşmada, davacı Nu
bar davasını anlattıktan sonra, 
dava edilenler sorguya çekilmiı -
!erdir. 

Y eranti, Nubarla evli bulundu

ğunda ısrarla: 

- Hatta, demi§tir, Tekirdağın· 
da evlendik. Kilisede papaz ni -
kah kıydı, dua okudu. Her şey, •. 
her şey .. karı, kocalık için her ne, 
ki lazımsa, hepsi yerine getirildi. 
Niifuı kaydı meselesine gelince, .. 
buna hayır diyeceğim; nüfusta 
kaydımız yoktu bizim! Ötekine e-

vet; lakin buna hayır! 

Hemıiresi Siranoı da: 
- Nubar, kızkardeşimin koca· 

sı, Y eranti de onun karısıdır, de
miştir, nüfus kaydında ise, ben 
de yoktu kaydımız, diyeceğim ! 

Karabet; şu cevabı vermiştir: 
- Yeranti ile Nubar, 1915 se -

nesi ağustosunun 22 pazarında T e
kirdağında "Takavor,, kilisesin -
de evlendiler. Ben hazır hulun -
maklığım hasebile, şahitlik yap -
mışımdır! 

Agoba cevap sırası gelince, o 
da başını sallamış: 

- Keza ben de böyle diyorum, 
demiıtir, ben de nikahta hulun -
maklığım haaebile şahitlik etmi -
şimdir ! 

Bunun üzerine davacı Nuba -
rın vekili; ayağa kalkmış ve şu 
yolda mukah leye gir itmiştir: 

- Gerçi her ikisi bir zaman 
birlikte yaşamıtlarsa da, bu bir -
likte yaşayış, "akdi nikah,, şekli -
ni hiçbir vakit almış değildir. Ye· 
ranti, Nubardan habersizce evli -
lik kağıdı elde etmittir. Rica ede· 
rim, dütününüz bir kere, ki 1915 
yılında umumi harp bütün şidde· 
tile hüküm sürerken, askeri vazi -
yet icabı, yasak mıntaka olan T e· 

kirdağından hıri:ıtiyanların ç*a -
rılmasma lüzum görülerek, bun -
lar tehcir edilmişti. Artık nasıl o· 
lur da orada, Tekirdağmda "Ta· 
kavor,, kilisesinde evlenmiş ola -1 

- Tehcir, 1915 eylfıİifoün 27 jnci linin ahsına kar~ı g()!'terilen genı~ - - - er• 
l ·· ·· b l t H lb k" · ~ - -sa ı gunu a! amış ır. a u ı nı- muhabbet ve co;kun do~tluk tczalıü- 1 

kah daha evvel, 1915 ağustosunun ratr }ıakkmdaki beyanatı Parti Gu- (O l\:D INJ '1e V ~~ 
22 pazarında vukua gelmiştir. O rupuoca alkı:;;larla kar;:ılandr. TERCUME KULLIY~ 1 ' 
zaman hepimiz orada idik! 

Heyet; müddeiumuminin iste- K k J k Bu irfan hzzi"e•1"' 
ğine uygun olarak, tehcir hatlan- 3Ç3 ÇI Iğa 31Şl abone olmak i~I" 
gıcı tarihini resmi kayıtlara bakı- Kanuna yeni hUkUmler a.. olayhklar 
larak bildirilmek üzere müzekke- Konuluyor 
re yazılmasına, şahitlerin çağırıl -

Ankara, 25 {Telefonla) - Güm. 
masına karar verip, durutmanın rük ve 1nhisarlar vekaleti, kaçakçı
devamını, haziran ayına bırakmış
tır. lığın takibi kanununun bazı madde· 

TEKRAH UÇ IŞLEDILEH lerinin değiştirilmesi ve 61, 62 inci 
maddelerinin meriyetten kaldmlma

Vaktile bir çarşı hırsızlığı ol - sı hakkındaki kanun layihası iizerin
muş, kapalıçarşıda dükkan soyan deki son tetkiklerini bugünlerde bi
Mehmet adlı bir genç yakalanmış tirecektir. 

lı. O zaman bu suçu nasıl ta.su - Layiha yurd içindeki kaçakçılığı 
layıp hesaplıyarak iılediği, uzun esaslı bir şekilde önlemek icin birçok 
uzadıya yazılmıştı. hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mehmet, müddetini tamamla-
yıp salıverildikten sonra, aradan 

çok zaman geçmeden, iki suçtan
1
, Maarif şurası 1939 

dolayı tekrar tutulmuştur. Meh - yılında toplanacak 
met ve Yusuf adlı iki gençle İ§ ve Ankara, 25 (Telefonla) _ 

elbirliği yaparak, Belkisin evini ve Maarif Vekaleti merkez teşkilatı 
Savanın dükkanını soydukları, hakkındaki kanun maarif şurası -
tahkikat cümlesindendir. 

nın 3 senede bir toplanmasını em 
Bunlar dün akşam üstü adliye- retmektedir. Vekaletçe şuranın 

ye getirilmişler, ikinci müstantik tetkikine konulacak olan ders 
Mahir, üçünü de sorguya çekerek, programı ile talimatnameler he _ 

alıkoymuştur. nüz hazırlanmamış olduğu için 

KA 'A1JlıV PAUASINI AŞ/l<tılAK- Maarif şurasının ilk toplantısının 
TAN CEZA! 1939 yılına bırakılması hakkında 

Nişantaşında kasap Pandeli -
nin, çocuğunu güneşlendirmek ı -

Maarif Vekaleti tarafından bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

çin dükkanının önüne çıkmasını -------------

fırsat bilerek, içeriye girip çekme
cedeki 25 lirayı aşırdığı iddia o -
lunan Agop oğlu Civaninin, dör
düncü cezada duruıması yapılmış 
ve bitmiştir. 

Meşhut suçlar kanununa go -

Aile c;enberı 
A. Moru\·a - 1. H. Ali§an 

~65 sayıfalık bir roman. Sayfiyeye 
gidenlere tavsiye ederiz. 

V AKIT Kitabevi - 100 kuruş 

re durcşması yapılan Agop oğlu ~ F 1 f 
çarken yakalandığı sabit görül - f1i;n vr Yarın Kitapları"dandır 

./ 

be~ 
Memlekette okuma . . ,,oJ.!' 

· kını "' •r yaymak ve kitap tedarı . ~ .. .,e (ti 
)aştırmak maksadile oun e ti 
rm kitapları için her keseYtJlil -~ 
rişli ve pratik bir abone us ıJ rıı~ 
nulmuştur. 1 inci kitııpl~l< ı ııı 
kitaba kadar olan on ciltlıttlr: lll" 
serinin abonesi 636 kU~~it' ,-e ol' 
nun ~6 kuruşu peşin verıl)C)eJlif· 
dan sonra her ay bir ura ıcit.ltı' 

11 inci kitaptan 20 in~ setiıı1: 
kadar olan on ciltlik 2 in~ JcılrıJf 

1 abonesi 504 kuruştur. 20 ıı ııet • 
peşin verilir ve ondan sonr 
bir lira ödenir. ıcitl~ 

21 inci kitaptan 30 un~ ,erııı~ıJ 
kadar olan on ciltlik 3 0;2 ıcılrıı -1 
abonesi 532 kuruştur: ııet 

peşin vcı ilir, ondan soıır9 bf 
bir lira verilir. el )'iti ID 

31 inci kitaptan 41 ırı il seri11,11 
kadar olan on ciltlik •. u;;o "~""6-
abonesi 520 kuru~tur. bir tır' 
verildikten sonra her aY ... 

•tjJr" 
denir. ırıcl "1 iJ'llD 

41 inci kitaptan 51 . el set ştl 
kadar olan on ciltlik ~ ~sS IC~e
abonesi 488 kuruştur· bir ıır' 
peşin verilir ve her aY W 

~ nı r. 0J!Jlıı. )l' 
b<Jlle ıe 50 kit.ıha bırdcn a r111e) ıır' 

tiyenlcr pec;in 8 Ura ·•C ~ ,o Jıt' 
tapların tamamını stır6 -.of' 
her ay a lira ödiyere1' ..& 

·ı•ll"' 
saplarını kapatırlar. cJ Jı1 ~I 

51 inci kitaptan 60 şıo ı~ııt 
jnlrJ ,.eı r 

kadar olan 6 ıncı ser .;iti 

436 kuruştur. 136 51 ~r~ Af ı' 
ödcnı .,p-, \'e her ay bir lira . ..Y , 

Abone olmak içı?ııııelfıJit 
yt!l-duna müracaat ed• bııJ. 

Teiefon: 24370 tstsJl Civaninin, bu suçu işlediği ve ka- -, İlmt eESe e -ı 

mÜ§, 4 ay hapsine ve derhal tev - Fiyatı 40 kuruştur ........... ._.,...,,,..,.. 

kifine karar verilmiştir. 



:. lzın• d b• • İ • } d• Bergamakerm~si 
~ G~ .. lf ~ lf CID8ye iŞ ~~ ~ dcn~erg•~:~!~~:~:~i:,~~~:,::;:: 

11Zruk komısgoncusu sarhoşlukla karısını oldurdu c~k ve bi~bir gece masalların_daki 

H 
A. d • • • • cglcncelerı andıracak kermes e~leıı· a 1 sen 1 n b 1 r m a ksa t eser 1 ederine on b~n kişini~ i~tirakil~ baş· ]anmıştır. Kermes cglencelerı bay· 

1 d 
v d 1 1 ramı her taraf ta derin alaka uyan· 

'""· o u g u a a n aşı ı yor ~~~::ç:~ 1::~:;::ı:~s~:·~i,~t 
la.ıtı ır, (Hususi) - Evvelki ak· dınııı göğsüne isabetle kendisini ye- nezareti altında l3ayan Rcbianın köylii ve şehirliler gelmişlerdır. 
<I ng7 •akit G\izelya lıda sarhoş- re sermiş tir. cesedi iizerindcn otopsi yapılmıştır. lzmi rden T u ri n~ ki übii n teı tib 
~.~:•esi olarak bir aile fadası Bayan Hebia: Otopsi neticesinde kadmın bir cttiğı Bergama kermes seyahatine 
~ 'ath ~•allı bir kadın, kocası- - Ah yandım! kur~unla değil, iki kurşu~la yara· iştirak eden banka müdnrleri, g.zc-
'lld oş ukla kurcaladığı tabnn . Diyerek yere yıkılmış ve başka landığr tcsbit edilmiştir. Kurşunlar· tccileı, muallimler ve birçok e~ne· 

tltti. an çıkan kurşuna kurban birşey söyliycınediği halde memle- dan birisi Bayan Rebianm memesi- biler öğleden sonra burnya gelmiş· 
f.ı·d ket hastahanesine kaldırılmıştır. Ba- nin altından girnrek ak "e kara ci· !er ve hararetle karşılanmışlor lıı. 
· a İse hakk d ··- d·-· f 1 d · · ı ld - d h ~ ~ ·ın a ogren ıgım ta • yan Hebia hasta lane e o müştür. ğcrini delerek orada ka rgı ve me· T<;rcıı en sonra c..nrlanar ırog· 
" aııyorum· T J k"k ··dd · · · · "k" · k "b. b" k" · k 1 1 "ll • a 1 ı ·a mu eıuınumı muavın- menin iistiinden gıren ı ·ıncı urşu· ram mucı ıncc on ın ı~ı. öy ii.e· 

ra
11 

~el:alıda Poligon civarında o- )erinden B. Sabri el koymuştur. nun da bc
0

l ken1iğinc saplanıp kal · rimizın bengi oyunlarını, kal~;-:; 
bti &umrük komisyoncusu B. ikinci sorgu hfıkimliğine verilen dığı anlaşılmıştır. kullarıma, ok atma ve c!!~er milli 

~ cvvctk· k c Re] • 
1 

a ·şam saat altıda evi· l3. Sabri, isticvabından sonra tevkif Cinayeti miiteakip tabanca, o ak- spor oyunlarını çok büyük bir heye· 

~ ~! ve esasen sarhoş olduğu olıınmuştur. şam B. Sabrinin evinde bulunan canla seyretmişlerdir. 

ıt - KURUN 26 MA YJS 1937 

r 

Amasrada 
Amasra, (Hususi) - Kazamız· 

da antika \'e gömiilii hazine aramak 

üzere hafriyata başlayan antikacılar. 
Kızılkmn ve Fermidkadıdaki aranrn 

neticesiz çıktıktan sonra iki yerde 

birden kazıya başlamışlardır. 

Bu yerlerden birisi Kozcuğaz ka
rakolu yanındaki yığma tepedir. Bu
güne kadar kazılan kısımdan bir taş 
yalak (tekne) çıkmıştır. Kazıya de· 

vam olunmaktadır. 
A01asra limanı dışındaki biiyiik 

adada da hafriyata başlanmıştır. ilk 

ameliyattan alınan intibaa göre, 

kazmağa başlanan yer bir kuyudur 

ve denizin altından Amasraya ka • 

dar uzanması muhtemel bir tiınclin 
ağzıdır. 

lll'ıi~e ınde de rakı içerek kendini B. Sabri: akrabalarından bir kıza verilmiş ve Manisa valisi B . Dr. Lütfi Kır· 
"t},.dik<:ck bir hale gelmiştir. Gece - Çok sarhoştum. Tabancamı onun tarafından saklanmıştı. Fakat dar da bir kafile ile ayrıca Manisa· ~~ib~sarhoşluğu çılgınlık dere- sarhoşluklakanştırırkenkazaenpat. biınharezabıtatabancayıbulupmey ~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 
~ l'a ulınuş Ye B. Sabri komedi- lndı, refikam yaralandı. Aramız- dana çıkarmıştı. buradaki işi bozıılmuş, lstanbula nun değilim. ~~tas~~a gki?erek ıekmccedeki ta· da hi, bir geçimsizlik "e saire yok- B. Sabri tabancasının jarjurun- nakletmiş, iki buçuk sene orada Diye derd yanar, .. lınttü sarhoş 
'ılır. Çe ·ıp kurcalamağa başla- tur. On beş, on altı senelik kan da dokuz kurşun bulıınduğunu ve kalnırş, orada da işini istediği gibi olunca kendisine: 
~ 't "rıı kocayız, biribi rim izi kırmamı~ızdır. birisinin patladığını söylemişti. Ya- yürü temcdiğinden tekrar iz mire - Seni öldüreceğim. 
~-•' •t bu sırada B. Sabrinin reli- Bu kazadan çok müteessirim. pılan muayenede tabancanın iki de- dönmeğe mecbur kalmıştır. Diyerek tehdidlerde bulunduğu· 
_, Ukz beş yaşlarındaki Bayan Demiştir. fa patladıöı ve jarjurda yedi kurşun R b k · nu vana yakıla anlatırmış ... • Oc e Bayan e ia, ço · ıyi göriiştüğü J 

})he) asının bu vaziyetinden Fakat Bayan Rebianm göğsünde kaldığı tesbit e<lilmiştir. Bu da gÖs· B. Sabri her akşam kırk dokuz 'ı:ı ı entrıiıı b" k d b l komı:ıularma daima halinden sık sık '"tak .. • ır aza yapmasın an iki kurşun yarasının u unması adli- !ermiştir ki B. Sabrinin attığı kur- ' kuruşluk bir şişe rakı içtiği halde 

'A. Uzerine koşmuş ve: yede bu ölüm hadisesinde kazadan :c:unlar bir degwildir. şikayet eder ve: trı ., . . .d F 0 gece ayni rakıdan iki şişe iç-

Dit, an ne yapıyorsun? ziyade kust bulunduğu şüphesini u- B. Sabriyi tanıyanların söyledik· - Geçinmemız gayet ıyı ir. ·a· !... "e tnb 

1

. d k" k h l .., 011·şti. F <ıkat hlidiscdcn sonra bu 
,~~t"ı ancayı e ın en almak İs· yandırm1ş ve bunun kati ~ekilde tes- 1erine göre kendisi uzun seneler • kat ne çare · ı ocamm sar aş ugu t F k B k"1d d bo<11 ı:ıişcler bile ortadan yok edil • 

'•d ·a at bu anda patlıyan biti için memleket hastahanesinde denberi giimriik komisyoncusıı bu- çok fenadır. u şe ·ı e e"am e- • ' 
<ln c:ıkan kurşun z~wallı ka· miiddciumuıni muavini R. Sabrinin lunuyordu. Hundan \iç sene evvel den aile hayatımızdan katiyen mem· miştir. 

KURUN kitab tefrikas1 1049 numaradanberi Küçük Lord - 1n6ilizccden çevrilmit aile romanı. 
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,t; inC'i /C'ra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya sevrilmesine 

karar verilen bir kıta Eseks markalı tak 

o 

BIRE, 
1000 , 
VERENi 

TARLADlR 

·-
...... 

si otomobili 20.6.937 tarihine miisadif 

çarşamba günü saat 14 den 16 ya ka· 
dar ilk açık arttırma ile Teşvikiye ca· 
miinin taksi mahallinde satılacağından 

--

,, 

.- . . ..4 .... _ 

talip olanların mahalline bulunacak olan 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 22130) 

- . kO-
Yunanistanda herkesi hayretle bra I 
Müthiş bir iskanda .. ,. 

Bu adama lstanbulda (dekan) hk payesi verll~~. 
Ve lzmlr Rum mektebinde muallimlik etrnlt ~ 

ı ıııeklt 
Sof ya. (Hususi) - Atinadan Bul- Eoııra İzmirde hir hun 111:ıı 

gar gazetelerine hildirildiğine ı;Urı', nıualliııı olıııu~ttır. Y unıııı 0,r<b 
"'hl Atinada cereyan e<len bir muhakeme na<lulu topraklarındıı ıuag . (ırJf 

hütün Yunani~tanda hayrt>tle kar;;r 

lanmı~tır. Suçlu olarak Yunan J,ii· 
kimlerinin huzuruna çıkarılan a<larıı. 
j liye Zen·akos isminde hiri:-idir. Yal · 

nız iki vene mektebe de\ anı etıiai 
halde. salıtekarlrk ,.e ıli1zenhazlıkh, 

papa Arlıimandrit, 'e hatta füe di· 

rektörlüğüne kadar yükflelen bu ~alı· 
ın nıact:ra .. ı ~ok t'ntere-~an<lır. 

Zcn:ako". polisin eline te aılüfon 

geçmi~tir. 1~iın mii§abeheti iizerinr. 
yakalanarak sorguya c;ekilen hu aclıı· 

mm üzerinde birçok ~üphcli \ ' C sah· 

· · ıe 1 
dikten sonra Zer\'ako Gırıı 13 ~ or•' <lerek canını kurtarmış ,·e ~eılo 

Arhimandritlikle Yunan Ma t" 

.. 1 ·ı . . 19?5 seıı cma gon< erı mı~lır. .., dıt 

k G .. 1 1·· .. c ora te rar ıru e t onnıu~ ' ,e 
muallimi olıırn!'ltır. Laııgıtr8 ,., 

• dıtw 
n ikte de hocalık etlen hu ~ W ı 
kında. hir~ok kimseler tııu•ı}t 
ınitlrr 'f" 11\t>tlıetıni !erdir. 

1 • k~ 1 ktıır 
Fakat. biitiin nlıte ar 1 

1 
k . 'k" ı dok~ ya çı an cerı:erı ı ı yı . )ıŞO 

ınalıkfmı edilnek Atina baP
1
• 

ne giindcrilnıi~tir. 

le evrak hulunma"t Üzerine. poli·lr.ı·, wll!lli••m•l'l!&&lll•••=•••~r.--
yanh~lrkla karakola getirdi kleri Z"r 1 Göz Hekimi 
nko~u hu defa, ha~ka türlü ~üphelnJ Dr. Şükrü Et·"8: 
üzerine alıkoymu~lardıt. Yapilan d"-1 Cağalo~lu Nuruoamanıyc cad· d•' 
rin tahkikat Dt"licc inde ~u hakikat- (Cağalo~lu Eczanesi ~arııl\ 
ler ıneydana t;ıkmı~tır: Telefon. 2ZS~6 

............ rlll ...... 111 .... ·~ İspartadaki itkınektehin iki sını-
f ında okuyan Zen ako:t. hayata. ço

ban !ıkla girmİ<.Lİr. Balkan harbine ~-

ı;iinüllü olarak i~tirak ettiktcıı sonra 
1918 yılında. ıııe;lıur Hrit'İ:-tomu hu 

adama pi8kopo~ pa~ esini 'crmi~Lir. 

Çünkü, Hri::o~torno Ar~o~lardan<lır 

"e ona inLİı;ah eden dolımdırıcıyı ln 

A~lık 

il ·~ lık 
6 . a~lıl< 

&temle ket 
itinde 

Hı O 

400 

pi,.kopos yapnu~tır. ..ı 
0111"

0 

\'ılJık 

Bundan rnnra t tanlmla ı;iclen Zer Tartteıılnrlen Balkanlar ıçlo ayda 1~,o 
ru, rlll§UIUr. POfltJı blrllğlne gtrn'IJl\!11,61' 

\'akmı orada hir nıetrcpolid taraCm· ıere 11yd11 \'dmlcı beşer kuru~ tA 

<lan dekanlık paye ine kaclar yiik~el· rurkl\enın her poııta 01erkrı111"' 
tilmi~tir. Çobanlıktan dekan olan hn ·ımnUNa aoonP 3·11ııtır· 

ı::er eri l\Jiicaclelci Milli)"" şenell"riıı- ·•!'ı '11~ 
Adresini değiştiren abônettı • "',ııf 

<fo Yunan istilası altına ~İren Ana· liderler Uöndermtyenlerln 911 

dolu<laki Salihli ka aba ... ma ruhani 1.. _ _._...,...;d;,;e:,#i;:,şt•ı•rt•ım.t,.z,.. -~ 
memuriyetle gönclerilmi~tir. Ondan 

KURUN.kitab tefrikası 1049 numarndanberi Kii~lik Lord lngi lizceden çevrilmit aile romanı 
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Senelik muhammen İlk temi-

~~ 
"tdiy da Çankaya cadeainde es -
~d dariesi müştemilatından ev. 120 9 
~dde . ~ yalı mahallesinde kum -

' l'ıı~tndeki cazincf mahalli. 80 6 
lttli rtda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatlan yazılı olan ma-

ı.. rtı tarih" d • "b ~-'llrii' • ın en ıtı aren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ıayn 
1ı..~lijğiia vtrılrnek üzere açık artırmaya konulmu§tur. Şaratname1eri levazım 
:ıh. nde gö ·· ı b"l" i kil · '\... -.ıcJttub· ru e ı ır· ste er hızalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
°'lıd ıle beraber 7-6-937 pazartesi ıünü saat 14 de Daimi Encümende 

ıriar. (B.) (2886) 

~~~~en bedeli 11740 lira 25 kuruş olan jandarma telefon §ebekesinin 
.~ ı: 'lllalıne "t l"" 1 "'tea·ı aı uzumu o an telefon malzemesi pazarlığa konulmuştur. Mal-

kirası natı 

•Sterlin 
•Dolar 
•Frank 
• LJret 
• Belçika Fr. 
•Drahmi 
•tmçreFr. 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 
0 ŞlllDAVUI 

627,-
126,-
114-
12~-

84.-
2~.-

575. -
23,-
66.-

Pezeta 
• Mark 28. -
•Zloti 23 -
• Penıo 2-l -
• IAy 1'-
• DtnU' 52 -

Yen 
• Kron taveç ô2 -
•Altm 1040 -

76. - • Banknot 255 -
23-

Ç E. K L E R 
• Londra 623150 • V1yana ~21üS 
• Nevyorll 0,700.? "Jıladrtd 13 58ro 
•Parti ti GS "BerUD 19694 
• Mtıa.ı:ıo ıo oıss • Varfoft 4.1662 
• BrUkae.1 4 6866 "Budapeote 3,9888 
•Atına Si Si • BUkret 107 59!0 
• Cenevre s {550 • Belgrad 34 3i:l:i 
• Sofya 63 9-iSS "Yoko!uuruı 9 7S 
• A.msterda.m 14372 • Moskon 2-1 OO'J;) 
• Prag 22.6666 • Eltoklıolm 3 20 

ESHAM 

J3 - KURUN • 26 MAYIS 1937 

Malatya - Sivas iltisak hattında umumi tarife yolcu ücretlerinden yüzde 
elli tenzilat yapılmıştır. Bu tenzilat, halen işletmeye açık bulunan Malatya - He
kimhan ve Sivas_ Çetinkaya kısımlarında 1--6-937 tarihinden ve diğer kısım
larında da işletmeye açıldıklan tarihlerden itibaren tatbik edilecektir. 

(1297) (2932) 

Muhammen bedelleri ije miktar ve vasıflan aşağıda yazılr 4 gurup malzeme 

ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 7.6.193 7 pazartesi günü saat 1 O 

da Haydarpapda Gar binası dahilindeki k<>misyon tarafından açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiycnlerin hizalarında ya:ı:ılı muvakkat teminat ve kanunun ta· 

yin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme g.Jnü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadın 

1 - N.K.B.A. kablosu, kofre stohlpanezcr boru ve saireden ibaret 26 k~lem 
elektrik malzemesi: Muhammen bedeli 2537 lira 84 kuruş ve muvakkat temınatı 
190 lira 34 kuruştur . 

ı - Muhtelif eb'atta 1135 Kğ. 248 metre bakır boru muhammen bedeli 1671 

lira 85 kuruş ve muvakkat teminatı 125 lira 39 kuruştur. 
3 - 108 adet ambuvatmanh dökme boru 80 X 3,5, 5 adet 60 ve 10 adet 40 

m/m lik Vana, 3 adet 60 m/m lik hlançlı dökme boru dirseği 7 adet 70 m/ m 

fılançh dökme T. muhammen bedeli 1429 lira 10 kuruş ve muvakkat te-

minatı 107 lira 19 kuruştur. 
4 - 50.000 kilo hurcla dökme = muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat te-

minatı 1871/ 2 lıradır. (2870) 

Devlet Demlryollarında: 
iş Bankn.sı rramvay '/ Af 
Anadolu •çsmenıo 13 70 Ailelere mahsus mühim tenzı a 
Reji Ubyoa Del. k 

S t 1 k f b 
• k Ştr. Rayrly :: '9'" Del I • Hazirandan • EylUI 93 7 nihayetine kadar herhangi bir ~arih~e bl§~~n~~ -ti a 1 1 a fi a ""'" .....,, .. _ saıya - prtik, dönlij kıs•mlan iki ay zarl.nda muteber gidiş, ~ön~ı. aole b>let!en •Ç•~: 

l:ı... 11 taetıayı· • • • k • . . u. Sigorta - şuıı m. ecr.a B"r kiciden tam ücret di w 1 . d bunun yüzde yırmısı alınır. Bıletler, uc. 
~~ doı-

1 

anonım şır e~ının bcledıyeye .vergi ve rüsum borcu.nu vermedi - • Bomontı 9 _ 
1 :ı: ' ger erın en "bla ~ ı bT 

141

Y A - Tetetoıı retin 'iO 20 si mukabilinde bir ay daha temi!it edilerek üç aya 
1 

g 
0 

una 
1 
ır4 

~ e §artnamesi levazım müdür lilğünide görülebilir, istekliler 2490 N· h 
\ı.~tabtrır}ı veıika ve 880 lira 52 ku ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
~~. (i 29-5-1937 cumartesi günü saat ıı de Daimi Encümen~c bulun-

·) (2947) 

\ 
11 

d" nadolu Kavagında Umur yerınde eski 105 - 107 yenı 21 N. lı kagir Tafsilat kin istasyonlara müracaat edilmelidir. (1236) (2756) 
~ 2

1 
.. 0rt tarafı duvarla muhat ve bir kagir yazıhane ve gene kagir kimya- ıstlkrazlar Tahviller :ı: 

Kurumu ~ıadtt l al~tı ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile mu- • l933T.Hor.ı 1885 ı:ıeırtrtlr T •• k H 
\tılltla .~~ktır kazam kagir tuğlalarla muhat iki buhar kazanı bir adet atölye • • • • D l!)U0 'J'raJDTQ ur ~ ava 
~İ'- 1 • 1• torna tezgahı bir adet makkap bir motör bir dinamo bir buharla • • " " m 

18 40 Rlbtım • 11o... 11: aıt r.tfk.OahJıt ıo 12 • .AJIAdOfa ı 4.0 -
1 ,i"lllh_ bitll'n makinesi Ve ~iğe.r ka~i~ bina dahilinde 5 Gtdet buh~rla mütehar- •Ergen! l.aUk !)5 25 eı AJı&dOIU D 4.0,- s o v Ü k C» ı• ya n g o s u . 

?fo. 
1 

adet hava makıneıı ve ıkı adet kuyu ve bir adet tasfıye kazanı ve 1928 A lıt oo Anadolu m • ltrtı\t~l Ortaliian bölün~~' .bir kat ü_zeri galvaniz: saçla kapalı kagir depo •S.Erzunım 0050 • •!(ilmf'HllA 
44 os 2. ı·nci keşide 11 Vaziran 937 dedır. ''il ltıl'ıtı -~nununun 14 uncü maddeaıne göre milzayede ile satılacağından ta- !'---·--------.... --.... nı 

, arı bin etı muhammenesi olan 141580 liranın % 1,5 nisbetindeki pey akçesi c B ·· ·· k · k m· 40 000 Liradır 11.,~ •ıı. yU• •n oekı. lira em ı.u.-uıun ıeminaııanıe birlik•• 29-6-937 Dr. Hafız emal Uyu 1 ra 1 Ye : • • 
latt 14 de Beykoz kansı encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. ı.oKMAN BEKiM Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, liralık 

( 29 
) Dahiliye Mütehauııı 00 )" l k 

72 Pazardan b&fka gt1ıılerde tstıeden aoııra ikramiyeler le ( 20.000 ve 100. O ) ıra 1 

ilk teminatı ııa.at (2,6 tan 6 ya> kadar tatanbulda oıvan iki adet mükafat vardır . 
.._... / Senelik muhammen 

~ • • kirası 
'~ t. cı:trı.i ıokagında yeni 31 N~ • 
.,:, f~ndi mektebi binasr. \~ 36 2,70 

la.~'~d~ Mecidiye malWleainin ,,., 

~'1. ' 1 ıoka&mda Mecidiye mck • "'"1'< 
.. ·~·· • .., 144 
~h::e Lutfiye mahallesinde ara- · 

10,80 

~ .. ~"uttc~· 12/25 N. lı ev. .... 72 
'o~l 0Yde Ltit!iye mahallesinde 

5,40 

~ 't11ta lllda 23/47 N. 1ı ev. 48 3,60 

~ ~ rıcıa ıemti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ma

~" "tr~at~inMn itibaren 938, 939, 940 yılı mayıs so~~na ka~a~. ayrı ~yrı 
~d'trn ek: Uzere a~ık artırmaya konulmu§ ise de belh ıhal.~ ~u~~~~e gır~~ 
\ t, ı. dtn puarlıga çevrilmiıtir. Şartnameleri Jevazım mudurlugunde go-

~ltliter hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mcktubile be -

'\.. 93~ perıembc gün il oaat ı 4 de Daimi Encümende bulunmabfüdar. 
"~ • (t.) (2970) 

'~ .--~~~--~~-------------~ 
I', C ncı ıımf Operatör -= ~----...---~~--., 
bltlı.~ ~FER TA y y AR çartanıba Pereenıbe 
~ ce Tak•rim 26 Mayıs 1 Mayıs 

~ l'?ahl ve Slnir dimağ w ,• hı. ~· ' [5 R. evve 16R. evvel 
~ l' ıııi :ı:nütehaum ==-=-====9 
~~ ... '"!. Fakülteli s. Asistanı 1 GllD dol\llU 4 34 4 33 tı... .... ttlt ~hı Gtln batlfl t 9.29 19 30 

~·· ameliyatları, dimağ khab aaması s.ı5 s.ıs 
~ meme, karm bu- 12 ı ı 121 ı <>ti• namazı 

it. ı,, Nisaiye ve doğum DdDdl naıııası 16,08 16.08 
~)~. lllllt.eJıassw 1 Akf&m aaması 19.29 19 30 

' · Sabahları M Yat.il aamazı 21.25 21.27 
lO .. ccınen lmall 227 s.28 

~ 6tı~ a kadar G !'ıım "eçen g11n1erı 14" ı 47 

~~.l>~~:p~~~~~!i Han U L:Y:ılm:.:k&l=an~gün=l;erı.J.._.2 .. ı .. 9 ____ 
21

_
8

-:ı 
'l'elefon: 4'°86 .._g 

~!iFOBiL 
~ ~ • llfSAN SAM•I ~ 
la..~ l>•ra "f "tt.sır içtıı ti o bastıltklınna tutul 

· liı tlızdan alıoan tifo bap-
' '~b~ı~hatsızlık verme?.. Her 

1 ır. Kutusu 55 Kr. 

\.. 3o.g935 ZAYt 
t~ıt.. tarih" ~.~ atd .. ınde İstanbul Erkek 
~btttiıgını 45 - 5272 aayıb bel-

hu1c::. Yeni sini alacağımdan 
'/' opı. u Yoktur. 

lfOpı T lV ramvay caddesi 86 
o. ciQ Bedri. Tiirhten 

(V. No. 22132) 

\j,.~9 'tn . ZA Yt 
~' tııuıd ~~ tt ~l'tıı! e Aııkeri Sanayi mekte-
'tiıtı. "{ 0~~uğum tasdiknamemi 

1 

ıt·· tnıaın· k 1 1.ık~ 1 çı aracağımdan e1-
k.: Yoktur 1 
·'ftdıkö . 

y Dumlupınar soka1' 

ô(';LE :NEŞftİYATl: 
til k musikisi 12.M 

Saat 12,so PJ!lda r tAk ne§rlYatı. 14,00 
Havadis, 13,05 Muhtelif P 

Son. 
AKŞAM NEŞRlYATl:nı ınusikh!l. 10,30 
Saat 18,80 Pl!kla dak ·e arl<adqları 

Bre ı; • .Mandolln orkestrası: tarafından 'J'ilrk 
20,00 Nezihe ve arkadqlart .,0 SO örner Rıza 
muılklsl ve halk §8.rkıları • ; 0 ~5 Blnıcn Şen 
tat'&fmdan arapça söylev. Til;k ınusiklsl ve 
ve arkadqları tarafındn 21 15 orkestra. 
halk garkıları (Saat ayarı)' 'uberlcri ,.e 

Saat 22,15 Ajans ve bO: pJAklB sololar, 
ertesi gUnUn programı. 22

' 23 00 son 
opera ve operet parçala~ ------

ilk baharse11eri 

T 
.. f sarnizade s. 
UTıenye • oku}•unuz 

Bu güzel romanı mutlaka 
V AKIT Kitabevi - 75 kuruş 

yolunda (104) numaralı husus! kabinesinde ) I' k d b"" ··k kü butalarmı kabul eder. Sair, cumartesi gt1D Aynca: {3.000) liradan batlıyarak (20 ıraya 8
. ar ~yu v~ • ' 

ıerı sabah "9,5-12" saatleri hakiki fukaraya ük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zcngın plandan ıstıfa· 
mahsustur. Muayenehane 98 •• telefon: Ç • • • 
22398. Kıflık teıeton: 210«. de ebnek için bir bilet almaktan çe kinmeyınız ..• 
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ARSA, 
saire 

841'1LIK, KiRALIK EV ' 
1ıı. Müteferrik ve 
t!tARsA 
ı._ Cııncukt 
"'il etrar a Gazhane adile anı· 
'ksıtrı 1 duvarlı ve müteaddit 
~tıı f "e ıuyu bulunan bir arsa 

, l:.tlı aatılılı:tır. 
~oğı ClR HANE 

ACELE SATILIK KAGiR KöŞK 
21 - Erenk6yünde eski istasyon civa· 

'rında 6 odah klıir iki buçuk dö • 
nüm bahçe içeriıinde birçok meyva 
ağaçları ve Uç yll.ıil miltecavia ıeç· 
me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin· Sertiıimize 

müracaattan. 
~ ac~da İstiklal caddesine ya
t~ br sokağında 10 numaralı 
k ah r ~ l'e çe ı ve aynca çamaıır· 
'i ~rÇ&ınatırlığmda iki odayı ha- CiHANGiRDE SATILIK ARSA 

t IU. hane satılıktır. 22 - Beyofluna yakın bir yerde 4 met-
~ ClR HANE re yUs 12 metre derinlik ?1&ktuan 

~~C~~lta§ta Peykhane caddeıin- 1000 lirayı aatılık arsa talip olan· 
~ a 18-20 odalı iki kapılı dört larrn Servisimize müracaattan. 

~~i~artıınan tertibine elveriıli SATILIK KOÇUK ÇiFTLiK 

li ıı_,.i k~ı~da dahi müfrez dairele
~lı gır hane çok ucuz satı • 

'~d~~R iKi EV 
~ be Şıfa yurdu civannda 3 
tlttttiğ~er odalı bahçe terkos ve 
~ 1 vahi. iki ev çok acele sa-

'~ ~~ak istiyenlerin. 
"-it FREZ ARSALAR 
~ıı. 'Pc il .~iiı... e Bostancı arasındaki 
.._ "'Yalı ista · · • ~s- l!ı" ıyonu ıttısalmde 17 

~' f~t Ufrez arsa tamamı 20.000 
, ltt /\~ar uygundur. 

' ARTIMAN 
'I~ 'l\ırkö .. ·1 ıı~~ıt lrö .~u . ı e Bebek arasında 
~ llç lku sokağında iki daireli 
~ "' diğeri dört odalı bahçe 
!tle -.ı:uyunu havi apartıman a
l.tat ltOktrr. Talip olanlann. 
~~ ÇOK APARTIMAN 
~:"Utk" t~ • • oyle Bebek arasında 

ıçınd .. \ rı . . e ve ıçınde dağ suyu 
~ ':ı dai.reli 3 ve dört oda • 
lL. So havı apartırnan satılık· 
'~~ ,n fiyat 5000 liradır. İstek . 

er-v· • 
,~·· i{.\ ısımizc müracaattan. 

,-.,_
11 

CIR KONAK 

~ Oda~tnoa birinci sokakta on 

23 -Erenköy - Bulıurlu tosesi üze· 
rinde yUı dönUmU mütecaviz 
kirizmesi olmut arazisi ve deru
nunda müteaddit kapılan ve 
havuzlart ve kötkü ve eıcari müs 
mire ve ıayri müımireıi bulu
nan kilçUk bir çiftlik ehven fi. 
yatla aatıbktır. Talip olanlann 
Servisimin mUracutlın. 

SATILIK YALI AR5All 
24 ~ UıkUdarda Şemai Pata nam ma· 

halde Direkli yalı ıraau nııaile 
maruf iki bin bet yUs metre mu
rıbbaıru mUtecavis aahilde bir 
derunuı\daki kötlde ve yahut ay· 
nayn aatıhktır. Görmek için Va
kit Propaıanda aervisine müra

caat. 

SATILIK EV 
25 - lıtanbulda Topçularda Ramide 

: Yeniyol S-6 numaralı kıtla ar· 
kumda dört odalı ayrıca iki o
da, tath iuyu suyu, iki dönUm 
bahçe, içinde muhtelif meyva 1 • 

taçtan. 1500 liraya aatıbktır. 
MUrlcut: Mıhmutpıp Çık· 

mas sokak No. 6 Bayın Seher. 
(V. P. 1444) 

~ 
'b Marmara, Bog-aza Ih· 

• ~tld , ~~·nez ız ~e Mecidiye köyüne .rş UIYOlt 
~n a.rctı f9kalid~si vı. 'a· 2~·Dtirt aene .a'mi\lkte, altı _, 

~ tartmda takaimaW..~ •"" 3" terk poliste çalııtım. Tahsilim orta· 
--.rıçc h r. Ellnide "'lkalanm vardır. ~"·' 0•1• elektrik tesisatını ve dı 

'-..~ · / oo r Verilecek Ucret ne olursa kabu· 

~ 
l"o Yı avi kagir konak mak 

h:ıı-tın 
1 

ı~a!a. satılıktır. Talip le buınm. 
"'qŞAp H Adres: Xarak6y Necatibey s:'Jt • ı.. ervısımıze müracaattan. 

~ d ANE caddesi 222 No. da &erafettin. 
~~ ~aktar sokağında altı oda-

"-. •"'il lir Çcyi havi ahpp hane iŞ ARIYOR 
11ıı"~aya acele satılıktır. Talip 27 - Resim, afif ve aaire itleri yapar. 
\~ tv servisimize müracaatlan. GUsel aanatlar akadtmlti tes-

~tr ARANIYR yint kısmından 2024 Rept Er· 

' ~olund ' ~h an Bostancıya kadar leı. 
28 - Satılık fenni an kovanı, kabp 

peteği, ve petek kalıbı olanların 
biçim ve fiyatını servisimize bil· 

'hııt ._ada 3 - 4 odalı bahçeli ARI KOVANI ARANIYOR 

ıı..~ iat tıhk bir ev aranıyor. Sat

dirm~leri. 

~t • 'Yen} · tı._ ~h erın son fiyat ve eve 
~tı. attarı'le . . . ' -..tı. servısımıze müra . 

~' atına1c ~ddca· veya satmak istiyenlcrin ve bu itlerle ıl&Jıadar olanların 
~· YAKIT Yurdunda VAKIT Propapnclıı ,...Wne mlincut-

~~~--~-------------

~~ühim kolayhklar 
\ ~ ltıetlerd b' . . . ~ •. ,
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r. en ırıne ıhtıyaç • Bir Kırt 

"it tf0 • llıt 
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Bir adım ıöndererek 
\a ttııp veya bissıt 1eterek serviıimbJe 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Y 4 temaı etmtlidirler. 

l<J T 

\~ 
~ ~~~tı:ıza hizmet olmak Ü· 

'~il "-~ lcoı:•ualarda kendilerine 
\ -..ııcdcc Ylıkl.an kendileri gibi 

ı.. ek 1.,,1 • • .. 
~ ~Q\u • ::r erını gorecek . 

l ~.-'~. c 
,, ~ ia . IYa vesa· " tıy ıre satmak ve· 

L'I) " enler 
' 'ı.1_ .... Qı • 
l . "'t ,. Uhaıi . 
1.'tı. ' bu h~· hızmetçi, aıçı, iıçi 
' ~ ızınetlere talip olan· 

~'~ ~tılılt ~ ~t,\ •ttya ev, apa.rtıman, dük· 
1~. . /\t~ rılar. Kıralamak, ki· 
\, \ Jc veya satmalı: is • ,., 

rıııc1c 
veya almak lıtiyerı· 

5 - Otomobil atrnak aataıak veya it · 

!etmek istiyenler. . 
6 - Radyo atmak satrnak veya tamıı 
ettirmek iıtiyenler. .. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercumc· 
ler yapmalı: iıliyenler bu hiınıetle.~inl 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk gore· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN · 
DA SERViSi) nde bu itlerle meııul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ıe· 
timıiıtir. . 
Müracaatlarda hiçbir kayıt Ucretı ıbr.· 
maı:. 

Vakit propajanda SeJ'YİSİ 
Vakit Yurdu Ankara CacL laa.a .. ul 

Poeta lmtuaa 48 T.W- l4flO 
T.......,ı .............. Vakit 
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SOFRADA 
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iNHiSARLAR SOFRA TUZii 

Fakat MJTFAKTA •• 
iNHiSAR 

MITFAK TUZUNDAN 

ŞAŞ.MAYINIZ ' • • • 
Jandarma Ge~el 

Komisyonundan: 

Komutanlığı Ankara Satınalma 

C t N S t 

Küçük kazan ~: 
kitilik. 
Küçük kazan JC 
kitilik. 
Kulplu kapaklı 
Bakraç 
Mahruti çadır. 
Portatif çadır. 

Kaput kürklenmesi 
Kaput kilrklenmesi. 

Adedi 

~0:50 

0:50 

lO :80 
300 

JOOO 

500 kıaa 
1000 auun 

Beheri 
KG. 

u:U 

9:10 

3:3,5 

• 
Sahibi: ASIM UB 

Beherinin Muhammen 
bedeli KG. Adet 

, 
150) Kr. 

) 

150) Kr. 

) 
150) Kr. 

63 Lira 

7 Lira 

11 Lira) 
14 Lira) 

ilk teminat• 

Lira Kr. 

168 75 

1417 50 

1575 

Tarihi Şekli 

Gün s. 
Pazartesi. 

7/ 6/ 937. 10 Açık 
Eksiltme 

Pazartesi 

1 '6/937. ıs Kapalı 

8/6/ 9S7. zarf 
Sah 10 .. •• 

8/6/ 937. Sah ıs 
kapalı ı. 

Neşriyat otrektörU: Relik Ahmet Seveııcıı 
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Müsahakamıza iştirak etmekle mükemmel iki 

radyo makinesine sahip olabilirsiniz 

• 

Gazetemiz, radyon.un bütün dünyada aldığı büyük ehemmiyet 
üzerine en iyi radyo markalarını okuyucularına tanıtmak için 
açtığı müsabakaya devam ediyor. Mütehassıs bir heyet hu-

! zurunda yapılacak olan musabakamızda okuyucularımız hem 
en vazıh ses veren radyo markalarını tanımış olacaklar; hem 
de en güzel iki radyo makines·ni hediye olarak alabileceklerdir. 

• 
• 
1 i8 

İç sa'yıfalarımızda neşrettimiz izahatı okuyunuz 

Eksik ku on arınızı her gün gazeteıntı 
idaresınden tedarik edebilirsiniz 


