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Isı·A.NBur.; - Anliara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

~~r: ~aarif Cemiyeti mekteplerinin verdikleri müsamereyi Ulu Önder Ata
tşrıf ettiklerini dun yazmıştık. Burada Büyük şefi localarında Milli m:.i· i'-....... _dafaa Vekilimiz General Kazı~ Özalplc birlikte görüyoruz. 

''1Udutlarımız tek bir 
hudut teşkil eder,, 

.. . . Telgraf adreı!lf: Kurun • Istanbul 
Telef. 21413 (Ya::ı), 24:370 (idare) 

...----.KURUN---. 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine ıeurwer: 
1 - KUçUk UAı:ılanıu paruız butınrl&r. 

2 - Kurunun ·bektmleriııe P&rUt2 baktın 
lırlar. 

a - Hukuk ve maıı muıavfrler:lae ber 
tUrlU kanun yollıumı paruız ıorup öfrenir . . 

ı Türklerle Bulgarları döş
man etmek istiyorlar ! 

Bunun için Bulgar gazetelerinde sistamatik 
bir çahşma görüyoruz. 

Yılan gibi sırıtan bozguncuların qeltendiklerı küstahlıklar ..• 

''t 811 
asker sesine bir asker sesi cevap verdi: 

anıamile ve daima mutabıkız,, ~ 
~c •iA.tina, 2 7 ( A.A.) - Türkiye yazdıkları makalelerde evvelisi gün 

~ltıttcf:.h~.ru P:tatürk.. Ba~vekil r Türkiye Re~sicumh~~u Atatürk ile 
' 

0 nu erefıne verılen zıyafet Yunan hükumet reısı General Me-

Bıı!iı'cldl diirı rılıtımn çd•tığı esnada 

'l'iiı ldf'r tam/mdan. ııc <ı11rc>tlc, nt' :ır Başvekilimiz ~·'nda telefonla gönderdikleri 
1 

taksas arasında telefonla teati olu
~k·a ~e:yl olarak aynı akşam aşa- nan mesajların manasını tebarüz et-

1 Yazıyı da telefonla bildirmiş- tirmeg~ e devam etmekte ve bilhassa 
t· 
~ Türk Reisicumhurunun şu cümlesi-

mmı, ne i~·İ!ı ''" 11Prcd<' idam cdilcrel. L d 
öldiiriildiiğil lınkl·mula, h11giinlcnlc on r a 
Bul gar ga:eıcl0mıde nıiinnk<I§n ::.emi· 

seyahatinden şehrimize 
dönerek i..lf uderal Metaluasa, ni ehemmiyetle kaydetmektedir: 

"f, udlanmızm bır o "· "HUDUTLARIMIZ TEK BİR 
ni t c afo, lıimi::.e propngnnda ) npıl· 

'~kuvvetlerimizin bir ve ayrıl- HUDUD TEŞKİL EDER.,, 
~~il b·;vetler olduğunu söylemek- Katimerini diyor ki: 
~ . Uyük insanlık ve askerlik "Bu, bir asker sesi idi ve buna 
,:

1
• duyduğumu size bildirmekle Yunanistan tarafmdan bir asker ae-
unı · b · • ' ıı ıu ceva ı vermııtır: 

C K. ATA TÜRK "T amamiyle ve daima mutabı· 
t ..... cncral Metaksas da Atatürke la 
···-- t 1 z.,, ~ c cfonla şu cevabı arzetmiş· Bu umde altında iki memleket 
''l' güz~) sulh yolu üzerinde ilerliyecek. 

T1u.ısma vesile olan 11u•!ilııır Bulgar 
çctelcrindc•n f''nsil T:Cr{'/.i 

(Yazısı 7 inci sayı/ada) 

Hariciye vekilimiz 

Aras'ın 
nutku 

Dün Ankaraya gitti 
ismet lnönü dün lngiliz sefiri 

ile bir saat görüştü 
geçnıi~ olan n.ış' t!kilimiz General İs
met lu<itıii ôün, Pireden felırinıize 

Güncy~u ':ıpıırile gelıni~tir. 
'lı~~ •nıanıile ve her daim için lerdir. Dört Balkan devletinin ayni 

rloz.,, cümleleri tekrar edebileceklerini ha- Asamblenin fevkalade 

İngiltere kralının taç giyme ıne

ra~inıinde Tiirkiyc cünıhtıri) t'lİnİ 

tern il cılen '~ toıJ<•raılan onra Fran 

sa, Yııgo la, a 'e Yunnni tamlan (Scnm Sn. 4 Sil. 5) 

METAKSAS kikati izam etmeksizin söyliyebil . toplantısı bitti 
A.r 1Kt ASKER SES1 mekliğimiz ne kadar meaud bir hi. (Yazısı 4 dünciıde) 

,~;~A.;;;;; ıÜdi;übayıar K~;~~tr~r 
e,.fih ve taltif işlerı·n Je bazı derecelerı· Abdullah• boğmaktan 

Dünyayı 
Dolaştım 

aj suçlular, ilk duruşmada 
ı[Öz önünde bu lundurmaildır vakayı nasıl anlathlar? 

~n: ASIM US (Yazısı ı nci sayfada) 
'111 -
~ lllUzakereslnda B. Celil Bayar izahat vardi 

4ı lhracaflmız arflyor 
Qden araştırmaJarı iyi netıceler veriyor ı/'. 

. _ Ankara, 27 (Telefonla) -Mec f -

B. Celal BaJ·ur 

Jisin bugünkü toplantmnda evkaf 
umum müdürlüğü, tahlisiye, hu - · 
dut sahiller sıhhat, posta telgraf, 
telefon umum müdürlükleri büt -
çeleri müzakere ve kabul edil -

j mitşir. . .. . . 
, İktııat Vekaleti butçesmın mü 

zakeresi esnasında Vekil B. Ce · 

1 
lıil Bayar mütalealara cevap ver

. a' lı· müesseselerin müra -
mıt vem .. 
kabesi bahsinde töyle demışhr: 

1933 F ransası ile 1937 F ran -
ıası arasında asırlar kadar eko -

"k .h · t farkı vardır. Sa • nomı zı nıye . . . 
d .h . t deg~il icraat ıtıbarı · ece zı nıye .. 
le de mühim farklar vardır. Sızım 

. d l t e yaptığımız çoktanberı eve ç .. 
(Sonu Sa. 4 Su. 1) 

Ostll' Omrr, altta lJrl.ir.. İ pc ~'ı•kif-
1111•/,· ı·c.:ası )a.::.ıfı mndıf,.,r> göre. 11ğ11• 

cezada duru~11ınlr11 ı />(t.~/ı) ım sııçlular, 
ıak'ayı miıwaf;ib yalmlandtldnrı 

uadn ... 

(Tafsilatı, 6 mcı ayıf adadır) 

Titaynan111 dolaşa
ralı anlattığı 

yerlerden 

Bugünün en. 
büyük seyahat 
muharririnin 
en büyük 

• 
eserı 

Kadın seyyah Tltaynamn bu romanmda, görmedi§l
nlz ve göramlyeceğlnlz an uzak memleketleri ora

larda dolaşıyormu• gibi ya,ayacak va bUyUk bir 
seyahat zevki duyacaksanız 

Bir iki güne kadar 



2 - KURUN 28 MA Yf S 1937 

Harp malUlü sübaylar lngiltere Başveki i aıd-
7 erf ih ve taltif işlerinde bazı dereceleri 

göz önünde bulundurmalıdır vin'in tarihi isti a ı 
Hükumetçe harb malulü sübay

lann terfihi için bir kanun hazırlan
makta olduğunu İ§İtiyoruz. Bun • 
dan dolayı derin bir memnuniyet 
hissediyoruz. 

Hakikat halde devlet hizmetinde 
iken bu suretle malul olarak tekaü
de sevkedilmiş birçok yurttaşlar var
dır. Bunlar arasında aldıkları aylık
la geçinemedikleri için yardıma 
muhtaç olanlar da çoktur. Fakat 
bütün bu yurddaşlar ihtiyaçları ba
kımından bir sıraya konulmak lazım 
gelirse harb malulü sübayların en 
başa geçirilmeleri lazımgeleceği de 
inkar edilemez bir hakikattir. Onun 
için harb malulü sübayların terfih
leri için hükumetçe alınacak teşeb
büs çok yerindedir. 

Yalnız bir nokta var ki yeni se
neye aid mali bütçenin Büyük Mil
let M~clisinde müzakeresi başlamış
tır. Birkaç gün içinde bitecektir. 
Hükumetçe bu yolda alınacak teşeb
bi.isün hazirandan sonra ameli ne
ticesi alınabjlmek, yani harb malu
lü si1baylara birer terfih zammı ve
rilebilmek için bütçenin masraf kıs· 
mma bir tahsisat koymak, ayni za· 
manda bu maksadla yapılacak ka· 
nunu çok yaklaşmış olan yaz tati· 
}inden evvel Meclisten geçirmek la-
71mdır. Gerek hükumet, gerek 
Meclis muhitinde bu hususta kafi 
alaka bulunduğunu kaydedebilecek 
bir kanaatte bulunuyoruz. 

Bundan sonra Harb malulleri sü
h:ıyların terfihlerini düşünürken 

milli namus ve serefi korumak icin - ,. 
harh me}"danlarında fedakarlık et -
miş olan yurttaşların kendi arzula
rını dinlemek muvafık olur. Zira 
ordudan hart> malulü olarak aynl -
mış olanların hepsi ayni vaziyette 
"değiidir. Maluliyet itibarile ve te· 
k~üd usulü itibarile aralarında: fark
br vardır: 

Bir kere ayni sınıf ve rütbe as
h,, bmdan iken kader icabı eski ve 
yeni tckaüd kanununa göre tekaüd 
edilenler arasında bir takım istihkak 

Harp malulleri 
Yeni kanunla nekadar 

maaş alacaklar 

~\"nkara. 27 (Telefonla) - Hiikü
met mecli~r. askeri ınalfıllcrin terfilıi 
hakkında rok mUlıinı bir kanun pro· .. 
)esi verildi~ini yaznu~tık. 

Bu projl'ye giire, c ki kanunla ma· 
mı zalıitan 'e efrada tekaüıl nıaal>la

rmdan falla tanınını~ olan zanılar 
iki mi line s;ıkarılmıı.tır. Altıncı de· 
receye kadar olan maliıller şunları 

alacaklarılır: 

Birinci derece 100 lira ( c\ eke 
50 lira); jkinci derece 90 lira ( e,

''elce 45) ~ iiçiincii derece 70 ( e' vel
r.e 35); döıdiincü derece 60 (evvel· 
c~ 30); heı.İnci derece 50 (en·clcc 
25); nltmcr derece 40 (evvelce 20). 

\ Geçmiş Kurun/arı j 
28 :\IA YIS 1923 

1 1\IET PA~ \ I T.\NHPLUN 1' H· 
LİYESİ içi T TE~Iİ TAT ALACAK 

Lo::.an, (Baş11111lıarririmi:.dc11) -
l'mwnlılnr orcluf 111 mı dcrlınl tcrlıi., 

rdebilmch ir,:irı Tiirl.·iye ile miinferid 
lıir 111ul:acldf'1natı rnllıiyc ak<letmeh 

i tiyorlar; bununla bcrab<'r ~rmdi 

İıarb ıhtimali bertaraf olduğu cilıetle 

sullı umumi olocalmr. lsml!t Pn§a J.~
tanbıılun t:e havalii me§gulr•nin talıli
yesi hıuwıundn terrinat alacalctır. 

dereceleri hasıl olmuştur. Bu fark
lar neticesi olarak en ziyade mağ • 
dur vaziyete düşen küçük rütbede
ki malul sübaylardır. Onun için bu 
vaziyette olan harb malullerini ter· 

cihan yüksek bir nisbetle taltif etmek 
elbette daha doğrudur. 

Sonra harb malulleri ünvanı al
tında toplanan sübaylar arasında 
bir de maluliyet farkı vardır: Harb 
esnasında ateş hattında bulunarak 
düşmanla çarpışmış ve kurşunla ya· 
ralanarak birer uzuvlarını kaybet
miş olan malulleri birinci, cephe ge
risinde hiz°met ederken hastalanarak 
tekaüde sevkedilmiş bulunan malul
leri ise ikinci derece saymak, terfih 
ve taltif işlerinde bu dereceleri he
saba katmak adalet iktizası değil 
midir? inhisarlar beyiyesi adile her 
sene tevzi edilmekte olan ikramiye- 1 

nin yalnız birinci sınıf harb malul
lerile şehid evladlarına hasrı, yahud 
böyle bir tahsis imkansız ise birinci 
sınıf malul hisselerinin ikinci sınıf 
malul hisselerine nisbetle bir misli 
artırılması daha makul değil midir? 

Hulasa henüz genç yaşında iken 
harb cephesinde iki gözünü, yahud 
ellerini ve ayaklarını kaybetmi~ ve 
bugün milli faaliyetin hiçbir saha
sında bir istihsal kabiliyeti kalmamış 
olan bir vatan evladı ile harb esna
sında hastalanarak malulen tekaüde 
sevkedilmiş, fakat zamanla hasta· 
lığı iyileşmiş olan ve bugün fiilen 
herhangi bir vazifede çalışabilecek 
kabiliyette bulunan yurttaşlar bir 
vaziyette ve bir ihtiyaçta telakki e· 
dilemez. Bu türlü malullerin terfi
hi mevzuubahsolup da hepsini . kafi 
derecede memnun etmek imkansız 
olunca bunlar hakkında ayni taltif 
mikyasını tatbik etmek doğru ola
maz. 

ASIM US 

istifa ne yolda oluyor; verine kim ~e~ 
liyor; yeni lngiliz nazırları kimler~~ 

l1 Daily T elegraph siyası ııı 
l yaz1yor: B ,,ekşi 

Başvekil Baldvinin . 8~f 
51 

i 
ten cuma günü akşanıı ıstı 8 

bütün hazırlıklar yapıJnııştıf· cı o; 
Saat dörtte Avam Karııara~~ 

ğıldığı zaman Baldvin Kral t& rL• 

İstifa edecek Bu~ı·el•il Baldı-irı 1' erıi lwbirıeyi te.~ldl "d"r<'lı Ba~ı·cl.:il 
Çcmberlııyn 

Günlerin peşinden: 

Uzun yaşamanın sırrı? 
Rokfellerin öldüğünü duyduğum zaman ilk hatırıma gelen şey 

dünyanın bu en zengin adamının hayat hakkındaki fikri oldu: 
Rokfeller, insanların tabii ömürleri yüz yirmi sene olduğunu' ya
şamak usulünü bilen bir adamın o yaşa kadar hayatta kalacağını 
söylerdi. Onun için kendisi mutlaka yüz yirmi yaşına kadar ya· 
şayacağını iddia ederdi. Hayatının son yıllarını hep bu iddia pe
§İnde geçirdi. Fakat doksan yedi yaşından ileriye geçemeden 
öldii! 

Halbuki meşhur Zaro a~ karf'\IJll i!lte.d)~ ı;ıibi c:loyurpbilınc.l.

ten aciz bir hamaldı~ hayatının son günlerind~ ·~t suyu içemiyo
rum,, diye gazetecilere halinden şikayet ederdi; okuyup yazması 
bile bulunmayan bir cahil olduğu için yaşamak usulü ne olduğunu 
da bilmezdi; bu yolda idcfıası da yoktu. Bununla beraber Zara 
ağa yüz elli yaşından fazla yaşadı 1. 

Hasan Kumçayı 

l .. ,,e"ıv 
dan kabul edilecek ve usu ı.ı 

istifasını takdim edecektir. ~ 
Hükumetin hemen yenideflcııt 

rulması kararlaşınıştır. l~a~d:sr 
kanizmasmda en küçük bır . bıl 

b·1 b b" ksiııfl ye ı e se e ıyet vernıe . tir· 
İşin başarılması temin edil~ıı~rtlP' 

Gene adet üzere Baldvın.1 Çeııı' şimdi maliye nazırı olan Nevı Jt • 
herlayn"ı çağırmasını tavsiY~ f 011 
cektir Bu zat, Baldvine ha e 

caktır. ı~· 

Baldvin ve Çemberla}'Il 
50~t~i· 

manlarda kabinede yapılac~~ ,~·e 
şikliği mütemadiyen göruşJll 
idiler. . ,şr'' 

B ld . . . . f t nı bır • 
a vının ıstı ::ısı a bii'" 

hatle bellidir. Devlete olan ~ ~rr· 
hizmetlerinin mükafatı olara b\111' 

disini Lordluğa cıknracaklaı ,,e 

Cenevre mektupları 
......._.... ,,_., ,_. ----=:www:ı--

" Türkiye n in menfeatları ko-
runacak, istediği olacaktır.,, 

Cenevre, (Hususi muhabiri -
mizden) - Diplomatları en çok 
düşündüren pürüzlü işlerin, yeni 
Lokarno paktı, ispanya karışıklık 
ları ve orta Avrupa hükumetleri -
nin organize edilmesi meseleleri 
olduğu malumdur. Diğer mesele 
lerle birlikte, bütün Avrupa bari • 
ciye nezaretlerini meşgul eden bu 
mütküllere, Uluslar kurumu dahi
linde bir hal çaresi bulmanın im -
kanı şimdilik yoktur. Çünkü, hal· 
ya, cemiyetin toplantılarına işti • 
rak etmemekte, Almanya ise, ce· 
miyetten uzak kalmaktadır. 

Bu durumun İngiltere ve Fransa 
hükumetleri ile Almanya ve ita) • 
ya arasmad bir anlaşma yapılın -
caya kadar uzyacağı tabiidir. 

Bu dört büyük devletin başba
şa vermelerinden sonradır, ki U -
luslar Kurumu paktında yapılma· 
sı arzulanan değişiklikler konu -
§ulmaya başlanacaktır. Tribün de 
Jenev gazetesinde bir makale neş 
reden Pol de Boşe, Uluslar Kuru· 
mu enstitüsünün daha bir müd -
det intizar devresi geçireceğini ve 
ıimdiki vaziyet ve mevkiini muha
fazaya gayret ederek, daha iyi 
günler İçin çalışmasına devam e -
deceğini yazmaktadır. Ayın yir -
mi dördünde açılarak müzakere -
lere baılıyan Uluslar Kurumunun 

bu defaki toplantısı, Sancak ve İs
kenderun meselesi ve İspanya ka
rışıklıkları ile me~gul olacaktır. 

Hatay ışı ıçın hususi 
komitenin uzun konuşmala -
rından sonra Türkiyenin men
faat ve noktai nazarlarını müda -

f aa eden birformül bulunmuştur.Ye 
ni statü bu formüle göre hazırlan
maktadır. Ufak tefek bazı ayrılık 
larla, bilhassa resmi dil anlaşma -
ıı henüz bir neticeye bağlanama · 
mış ise de, umumi kanaat, bu de -
faki cemiyet toplantısında, Türki
ye için çok mühim olan Hatay 
işinde Fransa ile Türkiye arasın · 
da kat'i bir anlaşmaya varılacağı 
merkezindedir. 

İtalya ve Almanya hükumetle
rinin İspanya karışıklıklarına mü· 
dahaleleri hakkında, yeni lspan -
ya hükumetinin, dün cemiyete 
yolladığı telgraf heyecanı mucip 
olmu§tur. Maamafih, İspanyol hü 
kUnıetinin bu şiddetli talebi bir 
müşkülüün doğmasına sebep ol -
mıyacaktır. 

Esasen, Berlin hükumeti çok -
tan beri İspanya ihtilalcileı ine yar 
dım göndermektedir. İtalyanlar 
da, yardım göndermiyeceklerine 
dair resmen verdikleri sözü tuta· 
caklardır. Diğer taraftan, Londra· 
daki ademimüdahale komitesinin 

ruznamesinde, ispanyaya şimdi · 
ye kadar gönderilen bütün ecnebi 
askerlerinin geri alınmaları da var 
dır. Binaenaleyh, ispanya mese -
lesi hakkında Cemiyet, bir kara -
ra varmıyacak. Yalnız ispanya 
hükfunetinin gönderdiği notaya 
bir şerh vermekle iktifa ederek, 
ademimüdahalenin şiddetle tat -
bikini arzulayacaktır. 

Şurası da kayda şayandır, ki , 
uzun süren bir ataletten sonra si· 
lahsızlanma konferansı da cu -
martesi günü (yarın) bir toplan -
tı çağmlmıştır. Bu konferanstan 
şimdilik hiç bir şey çıkını · 
yacağı bilinmekle beraber, 
müzakerelerin yine enteresan o -
lacağı söylenmektedir. Çünkü, 
Fransa, İngiltere ve Amerika hü -
kfunetleri silahlanma meselesinin 
bir ucunu, yapılması istenen lo -
karna paktına, ve istikbalde bir 
cihan iktısat konferansının top -
lanmasına bağlamafö düşiinmek 
tedirler. Binaenaleyh, toplanacak 
konferansta söylenecek sözler -
den, diplomatik konuşmaların han 
gi kanallardan yürünerek yapıl -
ması ve demokratik grupla, Ro -
ma _ Bertin mihveri 'arasındaki 
müzakerelere ne suretle· ve nere -
den başlanmaaı icap edeceği, bir 

dereceye kadar anlaşılmıt olacaktır 

jıııfltl 
l'erıi Malijc ı\'a:.m Corı 

d ıfl•' 
d "1\1" t r Bal ' . an sonra ona ıs e ı.ıır· ·1 cel' 
değil, "Lord Baldvin,. defli e 51ıı~ K Jl'larıı 

Bu suretle Lordlar ~ boJııll11' 
kıdemli devlet reclü sıfatıle 0ıııııı 
caktır. Lordlar kamarası~dı:ıcıııı' t.' 

geniş ihtisasına sık sık muı1l 
dilecek tir. Rrıcı1sti 

Başvekil muavini olan ,eı.il · 
Makdonald da vazifesindell 'tve.ffl 

mektedir. Bununla berab~r·,,ıırı1 ~ 
kamarasındaki azalığında. ke '" rırı 1' 

d. · Is ·o., • 
decektir. Orada ken ısı bollııı 

. l . .. ·1· tarak 
versıte erı mumessı ı o 

'c• 
maktadır. 

1 
r dil 1

•• 

Usul üzere diğer nnzır 3 ,,t.fl1 

. b retle • · ıe 
tı fa edecekler ve u su rbeSıı 1 

başvekil seçimini tam bir 5~ ·ı.li1' gıı· 
d .. ıŞll' 

yapabilecektir. Fakat eS' 
s·r yet az olacaktır. I Jl 

1 

Şimdi dahiliye nazır• o rac81'll~ 
Can Simon maliye nazırı 0 rfııF~ 

Has müdiirdar Lord ıect~11'' 
Basvekalet muavinliğine ~e ıısitl'lefl 

• ~ıı ~
Şimdiki ticaret nazırı . :ı8r o'. 

""hi.JfO Jj~l 
ağlebi ihtimal has nıu 8jııı ı. 

'ne ~ I'' 
caktır. Ticaret nezareti J ' 5o~ıı,. 

0rıı J'ı'' 
nakliyat nazırı olup Loll değişi1' 1 

l• 
larında büyük seyrisefer. •ıııfl gt. 

1 . H Belıstı erı yapmış olan or ıo I r 
mesi muhtemeldir. f zD~firııl 

Bundan başka nıuha 0 of11ıııı1. 
. . . a 31 de '"ııı 

partısmın e mayıs dıı b 
bir içtimaı olacak ve ot8 jııtih~·il 
B Ç 1 lider t" 
aşvekil ember ayn 13tlş' ıi· 

edilecektir. F..ski lider vel işi b• 
Baldvin burada bir nutuk 

8 

recektir. 
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Boşanmanın genişletilmesi 
~ şimendifer 

it, \•irnı• .. 

~- ,_, ~1-2 '-',_, ~- _., ~www~ _, ~ =-= --1 ......_.. 

Sinir mütehassısı doktor Fahrettin Kerimin fikri: 
~ll' · ı rıl once tanunı·fnıı. 

,, ın ınak' ı . . 1 .. 1·k be . ıne uaı:- .!"ine c .uı . 
~ 1,.~~ın 'e rnürekkt.h kokulu bir 

ıtııdc t 1 • 1 • 
,. ' e a:. ı tela:lı dola."ı)·or, 
" or • 
d a) a ko~m onlu. ··ur .•ktc-
erı dek" .. . 

koklaya ) ürüpırdum Eminönü, Ye· k 1 1 t k 
ııirami kcmerini ~\'t;tim. '~ Banka<.ı Boşanmayı o ay aş ırma 
~~ıltmi::ı ~i::;!~ı 1~~( ~:~~ı::,:~~·~:~;~1~1-, ~r~ 

~r d. ııı:uktii. adarma lıı:niiz 
U ıııe"' h • ~ . . 1 

hıt . ge a::laınr;:lt. :,c,m1lı. 

Orozdibak taraf ma ,.,.tpt1111. Bıı a· 1\ l ~ • t • kt J J 
!:~:1 :~;.:·:~::~~"~1:~a;'.~":!~ :;::;'. ı vu1 us sıgase ı no asınuan ua 

~ loı~ ltzii, h kin bakı,_J.,rı , .'.mlı. 
' atı kı, k 11 . .. J . • • ıııd ' ra e crı goH c::.ının 
~ a kcJC'hcklenirnrdıı. •p1 . 
~a 1 aralık mür<'ttiplıanedcn 

~ıkırtıl · l •tJ· arı 'e cıı;ara ı uman-
' 

1
).ordu. Teni menıuru: 

()1> • 1111enuif er! 
1· e lıa)kırdı. Canlı k t' ara 

1 1 
topııı. ala-

~liıl" 
1 

nr a ym arlandr. Gazele 
1 ııo:a t \ old P 1• e ı..apmaı-ilc uc·ınrM 
''· M ı· .. arııı crı I\ eııll'rcle traınprt clo-
ı and 

l>tll. \ ıran lıir a<l ım )"a) 1 ınıı 
~1) ~kada.Jarla gülü.tük. 
c a I .. u kaılar dii\ ünıliiğUnü. an

< 1 •ııı . . 
rı \ 1 ıçın ')a~ııu~tım. Ba,.ıııii-

' . 'R t: 
• '~ tın11 J ·ı , .... · · · •~>ıh H nıec ıgınız ıı,:ııı. ııii) · 
. \l ,lıuldunuz. \111a 1ela:ta lıak

a~rık" .. 
~ ı. 0~ unc trende u t;ncc , ar· 

l\:ı' c('ıı ·lrın<laıı !;31 hır. 
('anı 

, :ınıamr~tım. ~onluııı: 

..... (' trcni'ı .... ,. . 
.,, T . . 

r. \ opuz, Şııncnd:f erle ''drı .. 
c :\J n' ı... .. 1 • "' 

. \ 'ı.:rıı,;o) une •rnı an c' 'el 
tj dın:ı · · c· r. onun u;ın .;-uncndif cr 

f fct 
1 llıcsıcgin kahrı. t'.!İ\ eti , cf a· a,. . • 
l' I a ında lıiı· ılc le elli edici , a· 
( ır {\· . • . 
ıu · uııı gururu i>k~ar, i.iıııi 

lJIJlal • \ T h' ... h ar 'crır. c ız ckmr ı::ı· 
11 

le elli !;anaklarına hatırarak 

"ıılck Şimendifer ele. keneli iiın
c.rt kü dcrjni hu \an ko 11-
ı .. 

1 ~· l111anın ) olun:ı hulmu--tu. 
~u.. .. :. 

~ 1. 
11 )'anla<:ak gihi i•<'r , ii· 

aı "ı "'ih· ~ .. ' · 
"(r1 ı .. ı çarparak ııcf c nl'f c e 

ll:fı) •• 
ıq ,_ 1.inc 'nrrn<'a, ka' u~tuğu hü

U.l\Üf aı: 

'a n b -· l: ' c ~ ıınrnılifc.r ! 
)(JI 11111 lıir tane in he! 

'tııı.J.ı 1 . k l y 

tı 1 l ' lir aç ıa~ aı;ı alkı~tan 
· ak l'ıı:ı· 11 at "·. p:al iha <'"ki Jf orn,an 

!'ııılltı nlırı ılc kcnclikendindcn 
ltır)t~ '•lrna;;ı. ze' kleriıı en rııii· 
kıı 1 a)ardı. Bu tozlu \ollanla 

I • <akı ık . k . , 
g1 k ~autcnm :.7.ıınrı, lrnr-

cclrır · · 1 ·ı . f'ıd' 1
) ı u c ) erınc kn) l'Hlğd 

it ı. 
t 'drrıı 

ı, ı .. czlf'rdc math:ıalan dola -

kanlı, 8\Urtfan <loJu, huğıık hıığuk .1.alj -'alı olur 
e--lcr f_;ıknrı) orlar, ama ne konu tuk · f ~ U ~ 

Jarı anla.ılııııyor. Tam bu ıraıla kar· 
şıdan bir sakat belirdi. Iki loltuk 
değne~i arasında, hir !:U\·al gihi ~ı

lanan t-ar::ak hir gijH)C. rakJa .. tıkra 
lıaliniu fenalı~r bir kat clah:ı g:;7e 
çarpı) or. Y anyarıa gclim·ı!. lıafııarn· 

ela hir ~imşek !:aktı. K ıırmakarış1k 
kırçıl bir akalla ı,:crı,:c' clt>ncn bu ~ ü 
zii. ben tanı) ordum. Gözli!ı·iuin ay.Jın 
1 ığı lo~hı;:ıııı~. alm, hcynıoc çöken 
ai!ır \'a~a\ ı , ükiiniin altında katlan· 

v • ~ .. li .. 

mı~lr. Her halinden korknnı; bir yok-
tılluk da~ılnorılıı. cGç'm darlığı 
ılılıat .. i:r.likle e!cle 'erııll'c, ortaya 

bii\ le bir ir , c cJı .. haralıı •İ rıkımctı. . ~ ~ .. . 
\raııımla bir adım kalınra, büıiio 

c ki lıatmılanın. ij .. tlerinrl<'ki tozbn 

... ilkerek ranlandılar. Bu a) aklı facia. 

hiziın me;lıur Şiınen<lif erdi. Bir ~ i

ınendif er. ki iki koltufuncla iki cle~
ncklc . ürüklcnİ)or. tHümtlcn beter 
hir )a~n)ı;l.ı kendini )erden yere ,u
ruyordu. 

Topuz, !'anki gerçekten hir topuz 

olup kafama inmi~ti. Merdi, enleri 
sert bir dolu gürüJtü,..ü ic;incle bıraka· 
rak. tı!;an ruf anı, şimdi bir ruh korkt•· 

Juğu olm enni~ti. 
. u c:azeteriliğiıı acr hir talihsiz!i-• .., . 

~i \ar. Armmzdım kırk ~ ıllık yıpran· 
ılırın didinmelerden onra, ha taba· 
ne kö;clerindc ölen emektarlar avrıl· 
ılr. Hunları, ılunyaııın en acı yok ul-
1 uğu 'c daha f ena~r, kim eı-izliği itin
de giiıııdük. Y arm bizi beki iyen akr 

lıct de gal ibn hundan ha•ka hir§ey <l<'· 

ğil. 

Dı~anlau sü lü, fatafatlr 'e alıınh 
"Öriincn matbuat lıa, atının ictc h(ir 
o "' .. -
le zehirli bir yanı da 'ardır. Şimen· 
ılif ui kötiiriim ~apar, bir zeka mc:.· 
alcı;ini, karanlı~ın<la tepe tepe harca· 
ılıktan onrıı. hir ki\ ılcını ünüklü~i

le toprağa , <'rir. Fakat sanmayınız ki 
tolıuııı .. j}ıj \erir. Ha) ıı-, lıcrşe) i he -

c> 

le) ip bi.i) iilcn toprak. gazeteci) c tar· 
la değil. ancak lıir nı<'zar olmak i!;in 

:ığırnı a!';ar. 

llo.uıııııaııın ı;eni~Jcı:Jıne i ctra· 
f mda hukuk~ular kad.ır ukıl lıa~talık
ları <loktorlarınm <la sa!alıi) etle eiiı 
ii) Jiyebileceklcrini dii-;iincrck <liiıı 

hir arkada~ıııııza Tılı f akiilte i prolc· 
> 

örlerindcn doktor Bay Falırcttin Ke 
rirn ile .görü~ınesini ii) ledik. 

Hay Falırettin Kcriın ho:;annıanııı 
kola) la.tırılma~ı etrafın~.ı şunları üy 

lemi\ tir: 
• "- Talak lıaıfoelrri lıir cemi) et· 

te nıuhtelif .. ;;zlc tetkik rılilmck ica-
ı:-

beden jçtimai ın<' clelcrclcn biridir. 
Diin) a lıarlıinden onra her ıııcııı

lekctıe talak a) bı nrtrııı:.tır. Bizim 

mcı ·.: "kette hu artma clalıa çoktıır. 
~o~ral ahada hü) ük hir iııkılah ge

çiren memleketimiz i~in hu nrlm.ı) ı 
korkunç Ye farazi olarak kabul etıııi-

}U 11111. 

Büyük hir inkılabın aile lıa}ıttm· 
da bu tarzda ur rntılar ) apına~r hen
ce tahii hir neticedir. Gergin inirler 

me<lcni hayatın ılo~ıırclu~ıı ihti) a~l:ı· 
rın tedi<l ettiği ınünaka;:.ılar 'e r n·n

Jeri hozuk: hazı nıih azene i.: in iri er· 

de bu ilıti} açların ~arattığı tesirler 
talakı çoğaltıııı:;trr. F'akat a~laın i· 
nirler hütün içıimai inkılaplara ınu · 

ka' enıct cdcbilnıi~, u1u~un asrrlanlıııı 

heri iştigal edegelen ccf a) a ,.e içtimai 

zaruretlere gü~ii gf'rıne kudret i ilı• 
lıfüli-clere galebe edf'l>ilnıi~lcrclir. l::
te böyle zamanlarda artan talak k111-
~Mncla cemiyetin tcdlıir ;ılnıa ı zanı= 

riclir. 

Fakat l>en im tedbiri katolik c"a -
!arma da) anan talak zorlıı~uıula hul
rnu) orurn. Bıı ı;ihi zorluklar tul:ik ıc · 

~ehbü Terini azaltııınuıı~tır. Biliiki,, 
lüzum•uz ~inirliliklere \C hatta ri
na)ctlere eebeh olıııuftur. Me ela gc· 
~en sene karı ını iihliirc'n hir adanı. 
l'inayetinin ebelıini onlu~ıııııuz za 
man c~inin !!il\ riıne.nı lıarekctlcriıı<' :,; f' • 

•alı iıl ol<lu~u ha ide hu ·Jıarcl..ct karw 
~ ;:". ~ 

eında miiracaat ettiği ~crlercfon i h.ıı 

Her şeyde iyiyi ve 
fazileti şf ar edf nen 
medeni kanunun 
ergeç bu "oyu ka
tollk hilkilmlerln
den sıyrılacağına 
loanJyorum. 

Falırcttiu Kerim 

talehil e kar~ılan<lr~ını, hunun iıııkan 
Hılığı kar:.ıoıncla <la ~anlı~ lıarekcılc

rinc <le\ aın eden karı mı iildürdıiğii 
nii ii) leıni~Li. Bunun gibi daha biı 

çok mibııller 'nrtlır. 

~u dakikuclıı giizümiiıı öniiııcle lııı 
lunaıı bir ııwktulı gt•ııc hıuli~ini 'e 
lı ayatııu telı likecJc ı;fiı·eıı hi r aduııını 
f cryııtlıımlır. Nctiı-c iki taraf :;iıJılct· 
fi ge!:İııı izlik netiı·ı· i lıirihirlcriııi i·· 
tcınecliklt'ri takdirde hunların i'k ,·el 
ede a) rılıııalarına kanır , ı•rilııırli. 

j ~ uıatılıııaıııalıılır. Fakat iki ıarurınıı 
hiri i i ter \C lı:tkiıııe ılc kanaat gel· 
ııwz~e aile lıukukımu mııluıfuz:ı İ!:İll 
hu gilıi lıııllcrılc nılal<'tİn titiz lıııTıııı

ııııı~ı lıic,; şiiplıc iz ccıııİ) etin elıiınl .. / 
ti ıınınıııa şarttır. ı 

iki taraf lıirilıirlcrilc grc;inıııc) i 

iııtr.mcclikteıı .nura lııml:ırı lıir aracla 

) a;alııı.ık ic,;in liiwııı uz ka} ıtlar ko) • 
mak fo) tla ııtlır. E\ lt>rııııey i ıle lıo· 

§ltnllla) ı da kola) la~tmııanııı niifıı 

::-i) a-,.ti noktnm.d.ın faplnlı olııcağı 

kanaatinıll') im. 

Jf ı•le ıiııa i·lıatı \ e dalıa lııııımı 

ç.ilıi ılinlenıııe:-İ hile insana iirpcrti 

,eren ~eylerin rnalıkcnıeıle • HIC\ ki 
lıufi C"eheılı• hil" ol~a iki in.,nnın 

, .e :ı;alıitlt•riıı lırr._e)İ ulıwı ta te~lıir 
dıııclerinin o uilcılc.ı gclcıı çocuklar 

iç:nde ıııorrıl itih:ırile j, i ıe-ir clıııe· 

ıli~i kun:uıtindr. ılc ılı·ğili111. Bunlar 
ii) le rıılıi ~aklarılır ki, te,,iri lıcrn f cr

dı•, lıf'nı ccıııİ) ete ılokıırııır. 

Karakterleri zıtl nl.ııı '<' rnlıları 

lf'I' iilw ilt' lıirilıirl cri!r nnln~aHIT) nn 
iıı anlıırı lıi!;hir kmHl lıa~lı)mnnz . 
J:rı İ) itoi lıırııkın bun lan kmcli hal· 

lt rirıı• ... Halıat cbiıılı•r. Herse) ılı• i) i
) j \ c fazileti ~iar <·ılinrn rıwcleııi ka

nıııı crgcç 1111 ko)U kntı.lik lıiikiiııı· 

lcrinılen ') rılaeağına inrıııı) oı 11111 •• , 

!Gülbevaz vak'ası : 
------~-----------~ Ahmet Rif at, tevkıf 

edildi! 
ADLl"ı ı:.CE iŞiN IÇYUZÜ 

ARAŞTIRILACAK 
Beyoğlunda, Firuzağada Ağaha

mamr caddesinde "Hayırlı, aparlı· 

manm sahibi Şerife Kamer Gülbc
yazın şikayeti üzerine, Ahmed Rif • 
at isminde biri. Anupa seyahatin
den döner dönmez. polis. e yaknlan

mıştr. Bu adamın, yaşlıca olan ka

dının emlakini, bir oyunla ' 'c sah· 
te bir takım muamelelerle iizerinc 
cevirttiği iddia olunmaktadır. 
~ Ahmed Rifat, dün polisçe ad· 
)iyeye getirilmiş. rnüddeiumurııilik

cc Sultanahmed birinci sulhcczayn • 
gönderilmiş. oraca sorgusu yapıla-

-ı ~l.trf k - .. 
ııı,)ai 1 balı::ı;:ler toplıı.ılı~mı lıa- --0---- k ll J • • if./ı k l ? 

ıl\,)! . hat 1d 1)orııııı. Fakat hu rtao u arua talebe nıçın muva a o amzgor. 
~ lll(·i J 

~ '~~:~1:'.~k ··.~.::.:~";~:;~? ';~~~";;·: i 1 k ve orta program 1 arı 
t 

rak. hakkında tevkif ıniizekkeresi 
kesilmiştir. Sorgu hakimliğince tah
kikat genişletilerek, işin içyiizüniin 
ortaya konulmasına çalışılacak tır. 

Alınıed Rifat, Sulhcczadikİ 

l a arı k 

1i;f~·~:·:,.::;~;l,I:'~~:~.~::::·;,'.'.:'. arasın da nis be t&izlikmi var 
1 'ııı 1 ına !;il nnıııı yılların a· 

sorgusunda, 40 yaşında bulundu

ğun11, evli ve baba olduğunu, ken
disinin alakadar olduğu bir kndmı 
çekemiyen şikayetci kadının, "Se

nin bumda işin yok arhk; haydi, 
dostunun yanına gitl,. deıhesi iize

rine, oun yanından uznklasarak, 

lngiltcreye gittiğini ve ikanict tez
keresi miiddetini uzattıraınadığın
dan, tekrar lstanbuln dôndüğtiniı, 
sahte hiı: bir muamele yapmadığını 
söylemiştir. 

lı <l('"~ıı .. ı) anm·ordu? Buraları fl"k Ortaokullarda. t~lcbc ilkokul -ı 1 
1 rrırı,!'l, ) alnı;, muhakkak olan ti, da olduğu gibi nıçın muvaffakı • ı 
ıı,lıij, da ~Takrıl.;ii}ii luraknıı,, L- yet gösteremiyor? Bu m~h.im kül-1 

l.. c Bıılııa· ıı· t ·ı ı· .. fl 1 tu·· r me•ele•ı'nı·n ıcbeplerını ara• -·•ıaı; • " ıırınc a g;;ze· ., .. T 

'~ıı a ha)amı~tı. tırmak üzere öğretmenlerimiz a • 
~ 1 h,,.•r: .. 0 na ra tladıkı;a. iiıııri:ıı rasında açtrğımız ankete devam e· 

111ııı1;:.'1? g;hi hu küçu: ... oınul1:.ra diyoruz. Dün de tanınmı§ ta~iiy~ 
ı u 

1 
'tıı ~öriircliiııı. Hiil:i giil cr öğretmenlerimizden Vefa. lls~sı 

ı 1 lrrrık11 t b"" .. - etmeni Bay Celalethn 
iltıı 1 ıaıııı~, ~rn hakı~l<ı;ı a ııye ogr 

ıı •· tr. I', · h' ·ı k k ·ı,·. ' 1gın ır te.d.kiil ztrı· ıe onuftU: 
''tıd . . b 

'llr c ) "' arlımıp g:clhonlıı. "- Benim kanaatime gc>re u 

i
l hi: '~ltı ka~ lırttiın. Diin) aı la meselede birkaç sebep göze çarp· 

- iltı "' t' ııııun 'tır olduğunu .ııı· maktadır. Birinci sebep ?larak 
ar Pf'(•"ı 1 r> 1 t d . I"' u"' ele almak lazım -I <ı b.. 0 .. ) rırı ıı . a ıa ıııı:·a· c rıs usu un 

1~1ıı .:tı hiıttin unuttum. nu 1 a, ıt- d ilk k lun tedriı uaulile orta -" ... r· " ır. o u d b . 
Ilı. ll,lk~tı~,.n ne kadı:r geçti bil· okulun tedriı usulü arasın a arız 
l)tiıı .1 hır. belki hirl.aı·) ıl farklar vardır. ' ı~ı . ... ... . 

~ "tt l l ı Tarınara) ı FPyrede ""P. Jlkokulda çocuklar daha zıya -
~"u at ı hir ' 1 1 ı. d k d'l . . arayıp bulmaları " h• . o l'tı Uı-;lan onra c en ı erının d 

'I t1 •nınic • • · ' • • "tahe e me<: ~ lrı:ı. n ... 1 ~ 1mın ycıhınu tut- ve çalıtmaları ıçın mu 

1 
lıtııırı J ~lıaı, riiya 17, <lciik iz l.ir buriyetinde bırakrlmıtlardır. 
tı h •tt1iin ı. f'l · . · "'yretmen ta -

1 • 0 11 ı.:r) ı c ıı •nı 'ıkan- Ortaokulda ııe; og . . 
t .. ,, .. nl"'un I • · k · retıle ı-1~. ~ ıııa, ı 1 · ı · rafından r.ocugya ta rır ıu Sıni J • • sa ın 1ının u; 1 ~ 

>ır <lenwt gi lıi koklı) a zahat verilmektedir. Bu ise çocu • 

n. Celiilcttm 

jun ruhu üzerinde tesir İcra edi · 

yoı·. 

ikinci sebebe gelince; ilkokul· 

]arda çocuk öğretmeni)e fazla la -
ubali oluyor. Fakat ortaokullarda 

tabii disiplin vardır. Bu iki sebep· 
ten batka ilk ve ortaokul program 
)arı arasında da bir nisbctsizlik gö 

ze çarpıyor. Uk okullarda heme -
dense umumi bilgi az öğretiliyor 
ve çocuk ilkokulda daha fazla o· 

yunla vakit geçiriyor. Ortaokullar
da bunun aksinedir. Nisbeten proı 

ram daha yüklü olduğundan bu K U R U N 
nisbetaizlik yüzünden çocuk birin- r- -, 
ci ve ikinci yıllarda bocahyor. GOı.~DEMK S/}'ASI GAZETE il 

• J l G&utemııe ıt11nder11eD vıtzıııu ı;tıu.ete 
Bana kalırsa, ılkokul a or ao · , • .:-ırmek ıcın tıte. uırfınm kllşcııın~ ıga 

kul arasında bir ihtiyat sınıfı bu· ceteı kellmeıd vıu:ılnıRlıdır 

lundurmalr ve bu sınıfta çocuk ge· Karoııııı ıııuvtc oıcurııtr mt!klupıarma 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar 

rek bilgiye, gerekse ortaokulların 
inzibati vaziyetlerine alıttırılma • 
lrdır. 

l:!a.!lılmıyıu> yazılan gen ı;Oı:ıd•nnekteı:ı, 
ıuy.netatz yollanmıt mekturıarm 11;1ı:ıe 

koı:ıuıan pa rala:uı kayholntıuııı:ıdan. ua.ı:ı 

olarak c;ıkan yazılardan dolayı, dlrtktör • 
IJI<, llııtllne eoru 91'1rı:u almsa. 

Bu aayede ilkokul çocukları 
daha ziyade bilgili olarak orta · 
okula gelirler ve dersleri daha zi· Gihıil geçmiş sayılar 10 kuru§lur 

yade kavrayarak yctiımit olur • 

lar.,. 
Oa1.e~mıuıe tıkan yıı1ıl11rıa ~lmlertn 

11-'r hakkı lalt kendlııl lclndlr. 



ğ~URUN·~~· .. 

'Hariciye vekilimiz 

AraS'ın 
nutku 

KiZaTıç vergisi k~nununda değişiklik- ·Bulgarıstan . a 

60 k.uruşa kadar gün-j~~!,~~0~!~d!f!~
dehk alan ameleler riiler yıkıldı; ~~nar 

mahalleler su ıçınde 
Asamblenin fevkalade Bugibilerin kazanç vergisinden mu- yüzüyor 

toplantısı bitli f l k l k •• d. Sofya, (Hususi mulıabirimiz<len) 
Cenevre, 27 (A.A.) - Asam· a tutu mQSl arar aşma UZere lr - 24 - 25 may~ geceleri Bulı;ari:ı· 

blenin son toplantısı münasebctile Kazanç vergisi kanununda bazı demlerinden başka hususi ticaret tan ic;in f elMket geceleri olmuştur. 
Rii§tÜ Aras aşağıdaki nutku irad deği§iklikler yapılmak üzere Maliye evleri miistahdemlerinden alman Yağan ~i<ldetli yağnıurlanlau Sofya· 

nm bütün kenar ınalıallelcri u al· etmiştir: Vekaletinin geçen yıl hazırladığı, kazanç vergisi nisbetlerinin devlet 
"'Asamble vazı'fesı"nı' bı.tı·rmiş bu- f k "d trnda kalmı trr. Şima.li BulgarİıılRn<la a at yenı en incelemek üzere geri memurlarının maaş ve ücretlerine 

lunuyor. Riyaset makamını terk aldığı kanun layihası, bugünlerde aid vergi nisbetlerile bir dereceye bir~ok kasaba \'e köyler büyük zara· 

etmezden evvel söylemek isterim Meclisin iktısad encümeninde konu- getirilmesi, devlet memurlarının ra uğramışlardır. Yağmurla knrı§ık 
ki bu şerefli vazifeyi vermek ~ure· şulmaktadır. 20 liraya kadar maaşlarından ka _ olarak yağan dolunun kalınlı~ı lun:ı 
tile hakkımda gösterdiğiniz itimad Encümen evvelki gün layihanın zanç vergisi alınmadığına göre, gün- yerlerde yarıııı metreyi hulnıuştur. 
Ve Ve Sempati.ye te•ekkür ederim. h Meriı .. · nelıri ~ulan iki ıııetre .viik pf· ır eyetiumumiyesini uzun bir müza- delikleri 60 kuruş veya daha az o-
Hususile kardeş bir memleketin ce- kereden sonra kabul etmi§, ·dün de lan amelenin de kazanç vergisinden mi~ \'e büti.in Pazarcık kn a!i•ind<· 
miyetimize kabulünü müzakere ede maddelerin müzakeresine başla- munf tutulması ileri sürülmüş ve ge!';ti~i yerleri yıkııu§tır. 
cek olan fevkal~de içtimaa riyaset mıştır. hükumet böyle az ücretli ameleden Et-ki Cuma kn~alıa . ınılan ı;eçen 
edi§im minnetdarlık hislerimi taz'if Encümende ge;en bu ilk müza- kazanç vergisi almamak esasına te- dere taşımş, ka~abayı -u knpla•111::tır. 
etmiştir. Mısırın cemiyetimize ka- kerede mebuslarca limited şirketle- mayül göştermiştir. layiha bu haf- Köylerde 'P. ka abalarda hini ere. ıJil-
bulü dolayısile irad edilen nutuklar rin de anonim şirketler gibi vergi ta encümenden çıkacak, bütçe en- nüm lrnğ, halıçe \·e lıütiin nwzrııaı 
cemiyetimizin istikbali hakkındaki vermesi, devlet memur ve müstah- cümenine sevkolunacaktır. yerle ) ek an olınuftur. Le, ~ki, Tatar 
itimadlarımızı ve istikbal hakkında- Pazarcık, bütün Sof ya O\'ası. PleHıe. 
ki ümidlerimizi takviye etmi~tir. BUtçe mUzakereslnda B. Ce:aı Bayar izahat vardi Kö tendil, r.,.ki Cuma. nusçuk. Dra· 

Milletler Cemiyetindeki vazifemiz 1 h t t goınan, pek çok zarar giiren yerlt>r-

elde mevcud vesaite nazaran çok raca 1 m iZ ar ıyor dir. Bir!:ok köprüleri ::ular alıp gii· 
büyüktür. Elbirliği ile hu vasıtaları türmü~, hayvan \'e İn anlar hoğu I· 
büyültmeğe ve genişletmeğe ~alışa· M d i j • • f · J • mu§Lur. 

ce; Kobanda, Bulgardağmda, Gü· 

müşhanede simlikurfun; Keskin -

de molibden; Turhalda antimu 

van, Kuvarshave'de, Murgurda ha 

kır; Guleman' da krom; Söğüt'te 
Yerköydc, Tavtanhda, Değirmi -

aazda, Seyidömerde liğnit maden 

leri itlerile meJgul olunmaktadır. 

cağız. Bu faaliyetimize iştirak et - Q en araş ırma arı ıyz ne lCe er Verzyor --------------
mek istiyenlere cemiyet daima açık- (tlstyanı Birincide) ı 

tır.,, teaisatı, kurduğumuz müeaaesatı, 
Bundan sonra Aras fevkalade onlar daha yeni otatize etmeye 1 

asamble toplatıs:.mn nihayet buldu- (devletleıtirmeye) baılamıtlar -

ğunu bildirmiştir. dır. Fransada böyle olduğu gibi, 

Asamble adi içtima devresinin liberal repimin beıiği olan lngil· 

~çılma tarihini 13 eylül olarak tes· terede dahi, devletin kurduğu aı· 
bit etmiştir. nai, ticari, mali, müesaeseler, her 

HARiCiYE VEKİLİMiZİN RE1S birine ait husuıi kanunlarda tas· 

SEÇiLMESi rih edilmit bünye ve hususiyetle -
Cenevre 27 (A.A.) - Asamble 

1 rine uygun tekillerde murakabe e-reisinin seçilmesine kadar asamb e· 

Ye reislik etmiş olan konsey ba~ka-
nı, reylerin tasnifi neticesinde, B. 
Rüştü Arasın 46 rey aldığını bildir

miş ve müteakiben şu nutku söyle

miştir: 

Tiirkiye delegesi Ekselans B. 
Rüştü Aras 46 rey almıştır. Bina· 

enaleyh ve dahili nizamname mu· 
cib"ncc, Ti?rkiye delege heyeti re· 

isi Ekselans Rü§tÜ Arasın asamble 

baskanr seçildiğini bildiririm. 

dilir. Almanyadan Amerikadan 
da miıaller verebilirim. 

MADEN VE PETROL ARAŞ· 
TIRMALAR! 

İktısat vekilimiz bundan son • 

ra maden itlerinde hususi serma -

yeye pay verilmesi ve petrol me -

ıeleıine temaı ederek fU izahali 

vermiıtir: 

1926 ıeneıinde çıkarılan pet -

rol kanununun birinci maddesi 

ıöyledir: 

"Türkiye hududu dahilindeki 

bilcümle arazideki bitüm ve pet

rol ve müttekatı tabiiyesi madde· 

lerinin taharri ve i4letilmesi hak -

kı maadin hakkındaki kanuna ta· 
bi olmak tar6le hükQmete veril -

mittir.,, 

iTHALAT MESELESi 

lktısat Vekili, .memleketimize 
hariçten gelecek mallara dair ko· 

nulan kayıtlardan bah!ederken de 
!Öyle <lemiıtir: 

Bilhaasa bugün için yapılacak 
§ey, memlekette gümrük tarifele -

ri üzerinde büyük hasaasiyel gös • 
tcrmek, memlekette kurulnıaarnı 

ve inkişaf etmeıini istediğimiz en 

düıstriyi rahnedar etmiyecek, fa

kat müstehliki de ezmiyecek bir 
vergi vaziyeti tesis etmektedir. 

lktı ad Vekili hunclnn :ıonra fra:ı· 
gın ılüşiirülmcsi iiıcriııe tfü·carlart

ınızın uµra.]rkları zarardan bahsetmiş 
\ 'e clemİftiı· ki: 

Emir Abtullah 
Pazar sabahı maiyeti 
ile beraber şehrimize 

geliyor 

Pazar günU salıalıı ~dıriınize :t\1a· 
w•rayierden emiri Ahılullalı 'gelecek· 

tir. Be§ ki§ilik ınniyetile hirliktl' ge· 

lecek olan Emir Ahdull:ıh. Londrnda 

kralın taç gİ) nıe ıııern,iıniıulcn diin· 

ıncktedir. 

Bununla hcraher. gelrli~i glin <ln~

rur.a Ankara) a giderek oratla lıir 

müddet kala"ak ''e a~lrhi ilıtimal tek· 
rar lı-tanhula ıliiner.ektir. 

EMiR YOLDA 

Başvekliirnit , 
·,.ctJl' 

(Üıtyanı 1. t r~"" 
t · ··ert1 

General s:net Inönun kl''ıı 
B ı .. .. d f k t euııe ~.ti . ayan nonu e re e ·a t.rv-· 

K'zııtı Ayni \'apurla General 8 , ı.ıııitltf 
ile amiral Ştikrü Okıın da se 

dir. ar 
B k·ı · · · · nds C. :"' a~\'e ı ıımz. ı~ta,;yo J,ıaıı•" 

Atolıa~kanı ll . Haı:ım Sakı. ·ıtill Cr 
'ali 'e beledh·t> reiı;i B Muh~ c:ı! 

" J1 " tün<lağ, Eınn iy,.t (ti rektörü 11dıf 
Kılıç, Harh Ak:ıcfomit=i kuJ1ll~" GI 

~JI ll" 
Grneral Ali Fucıd , Geıwral - Vti 

. ıt 

n t-ral i\Iulıittin Altav denıt il' ~ • ' 1 . ı1 
kuıııarnlauları , Var .. oı•:ı e çıı tıı ~ 
1, • 1 f "I f • • fıa•kill A ' eı-ıc . nı:;ı tf'rP sc aretı > il'. 

Dik~ on, \f' di~er bir!;ok zeıst 
fıııdun karfılann11~tır. \'•~ 

Ha~' ekil. ,·.ıpurdan iniııc~· ,ı V 
'a elı;iıııiz B. FPritle görii~ıııu~ d~ 
1 • f.1 • . ., ıoıı 
lltilaıı -.aru·ıye nazrrı.t: bllfıl# 

tanı~t ı~ın ı. ıncra~imde herabe~ t f 
1 ·-"rıLI 1 

ı uğunu, hil:ilıare gi)riiştiı~U 'r 
tııcmnuıı l.;aldı;-;ını ·ü\'leııti;ll ".ı. ı 

0 t• I )lJ' 
Hundan o::onra Gent>ral 511

6
,rt 

ı) :ğer kıııııanılanlarla ;;örii:eıı ~ 
. 1 1 b• t kıl, General .. alilıin .. e, a ıa 

ı1a hir ualine: (1 
d" U)O "Çok memnun olarak oıı . 

1 
Jıl 

Birçok teıııaJar vapmak i111kiJ! .~f 
• )' 1111"" 

ıl oldu. Luııdra çok ııcı~uk, ;~I 
lan da çok !-ıeaktı. Bir ~eceıle ııl ı 
<leği~tirdik. Fakat hakm htaııb 
.. . .rıır· 

gıızel !,, ı·e\·ahında huhınıııu> ,.4r 
Ha~' ekiliıniz hundan sottr• tdl 

fBlll üzeri Ankara,·a hareket . 
1
1 

" "'hııt ~ ine, orada keıulLini c·ok ıııu lı'"ıf 
selelerin beklf'diğine, İ,unlsrı11 ;/ 
da hiitçc g<"Jdiijne \'e de~tıal g 
icahf'ttiğirıe,, i~arer ctnıi!tır. L 

~ 'it p 

1 met f niinü diin rf'fik•" 
ı ' k l' ı· . ıictir· ı te erapalııe ote lJl(" ınn :. 1 f 

H k·ı .. ~, 1 ra ıl•'r a,.' c · ı , og ('( <'il '°oıı · lı~ 

ılilınesi Uz.-rine bcraherinde 'i/J 
kaleııı dir"L:ıörii nlıln~u lıaldt I' 
tere d aretine gi<len·k $rfir sı~, .. 

··rıı ... 
Lorcn ile bir saat kadar go ' 

tür. d• 11' 

Bayan !c;ıııt-l fnöııii bu eır•0~1 . 
yoğlunılaki Ak~aııı Kız Sanat ,ı;V 
na giderek orada eeki işlerle ıı1'~ 
clar olııııış. hilha.s.sa lıiına)C et ıf.~ 

I •' olduğu e ki İf leme ı;anatı sıı 1 ,ıııııt 
yeni faaliyetlere dair 11ınliın1~1 U; ,r 

•• i1'11l f dircktiir Bayan ı-h~e ile gor , f'l11ı 
" 1 ,e 

keııdi<inc aid lıazı ~iparif er 
tir. / 

·.ıl' 
şa ır• ·it 

Ak:aııı iizcri HayJarptı Jofıı 11 t 

1111. lıih· iik hir kalalıalrkla ' btl' ıl 
: ....• l"r(C ( Haşıckıl, gulurıı .. ıyen '1 

1 
rll, 

grlcrek kenılisini u~ıırlıy•ı:ı ~ ıı11' 
1 Jkıclıf JJ' ı alatnıış \ e lıeyccan la a > Iİ' r• 
kı seliiınlınırak "'enılisine ~h d f 

" A k•''' nıi. olan lııısu i tren le 11 

ıni,, tir. 

Aramble, miittefikan ve yahud 

hemen hemen ittifakla verdiği ka

rarla, başkanlığa siyasi hayatile te

mayüz etmiş, yüksek mezi:retleri ve 

tecrübesi hayranlıkla takdir edilmiş 
ve Milletler Cemiyetine ilk geldiği 
gündenbcri herkesin sempatisini te
mine muvaffak olan nezaketiyle 

sevilmiş bir adamı başkanlığa getir

miftir. Asamble, B. Rüttü Arası 
seçmekle, Milletler Cemiyetinin iyi 

bir hadimi olan bu devlet adamına 
ve ayni zamanda onun t~msil ettiği 
memlekete karşı hissiyatını göster· 

rnek istemiştir. 

Bundan sonra, 8. 'Celal Bayar, 

yapılan petrol arattırmaları hak -
kında izahat vermi~tir. Bu izaha· 

ta göre, ıarkta Müreftede ve Ada

nada olmak üzere, memleketin üç 
yerinde araıtırmalar yapılmıttır. 

"'Tiicc rıınızm kencH ihtiyarları 
haricinde ,ıuçar ol<lukları bu zarar

ları t~lafi l'lmckliği milli ticareti tut

ınn bakımmclan hir \'azife telakki ~t

tik. Ve hu fikir lizcrin<le çalı~tık .. 
.Merkez Bankaı;ınm <le,·:ılüe paınlar· 
<lan miiteH•JJicl hir karı vardı. Bu 
karlanlan ıiic('arlarnı zararını tclilfi
ye karar 'eı dik. Zarar görmüş tücca

rı, konulmuş prensipler dahilinclf" 

tetkik için çalı:;makta olan komigyun 

ıııesai jnin ı-on saflıasınılaılır. Pek ya 

CaJaia, 27 ( A.A.) - Lond ra • 

dan gelmekte olan kral Emir Ah· 
dullah buraya gelmiı, lstanbula 

dojru yoluna devam etmi,tir. 

Bi/bao 
" Teslim oımaı .. /ı 

1 ahrip edi/ece ,.,~t MI IR IJA]([(/,VDA ı1UAS'lıV 

ÔZl.,ERI 

Cenevre, 27 (Hususi) - ııı~ırm 

Cemi~ ete F.tçilrncsini müteakib. rei; 

doktor Tc\fık Hüştü ra!! s(iylediğ: 

nutukta ~Ö\ le demiştir: 
~ . 

''Gerl'k ac:mnhle rri i \ 'C ~erek 

Tiirkiye ha~ delege i ~ıfntlarile .Mısı· 

rın '\lillctler Cemiyetine girmesi mii· 

na clıeti\'h bu dakikada çok hususi 
; 

hir menınunİ) etle iiz almaktayım. 

Tiirl ... iy •ain kmdisinc hirçuk ınli~

lerek '" t:11·ilıi hatıralar vr. .. nğlam 
bir do tlıığun eamimi ıahıtalnrı ilP 

yakmclnn bağlı bulunduğu b~ı ~ok 
mühim k leniz memleketi. çok kısa 
hir znınanda, ullıper\'(~r oldu~ıı ka · 

dar ~anlı hir ink"J:nfm muhtelif mcr

lınlclcrini kntctınc6" ınıJ\affak olımı~ 
ıur. 

SURiYE IJE CEMiYET/; GIR\TEK 
iSTiYOR 

Cene' re, 27 (A.A.) - l\Iısırın 

Bunlardan Mürefte sondajlarında 

timdiye kadar kazılan altı kuyu· 
dan ikisinde kuvvetli hava gazına 

tesadüf edilmitlir. 

Birinden de su ile karıtık ha 

fif mikdarda petrol gelmiıtir. Ha· 
len yedinci kuyuya ba~lanıl 
mııtır. Bu kuyunun neticesine gö· 

re, Müretfede sondajlara daha de· 

vam edilip edi1emiyeceği hususun· 

da bir karar verilecektir. 

Maden araştırmalarına gelin -
~------~------------~~~ 

kabulü ccJ .. esin<lc. İrak pek yakında 
.... uriy(nin :le Cene\'recle l\kırı takih 

etme i teırııonni inde bulunmu~tur. 

B. Eılcıı .• 1ngi1iz • Mısır nıuJlıede· 
sinin, Mı ırm Milletler Ccn.i,·etim· 

girmesine yol R!:lığını öylemiştir. 

B. Dclbos, demokrat Frırn anın 

,;\fm; millt tinin memnuniyetine i~ti· 
rak ettiğini hildirıni~tir. 

ı 

kında tecliyat ha~lıyacaktır.,, 

llJRACATIMIZ AUT/YOR 

on ayl:ırda ihracatımızdaki inki· 

~af ı kaydeden İktı ıtd VekiJi ~u iza· 
hatı 'crnıi .. tir: .. 

1937 senesinin iiç aylık İAtatistik
leri ihracatımız lehine nıiihim fark· 

lar kaycletmck~eclir. l 936 seneıi ür 

aylık ilırac:ıtı 22 milyon lira iken. 

1937 eneı-inin 36 ntil)on 700 lııni 
lıulrnııştur. itlıalRtınıız da geten 111e· 

ne) e nazaran 500 bin 1 ira artmı~trr. 

Bunun mana ı hence ~mlur: İhracatı· 
mızın aldı~ı hız de .. ·am etmektedir. 

1935, di".:-er senelert n:ıuran bizim 

için fena hir ene değildi. Buna rağ· 
men J n6 ECflC inde j 9:-15 sene İnt• 

nazaran kıymet farkı, yani fiyat far

kı ) üzrle 1 ~.28 le lelı t~dir. İır.tihsal. 
geçen srncye n°azaran miktar itiharılc-1 
) ihale l O ) .iııc Jelııe hir fark gö<ıteı
nıi~tir. 

f- atı,.. ·ı•' Pari , ( H Utiu~i) - ep j.ilı 11 
)elli ~ ,,. 

l'İ hal'ekiıtı~ıın pek kola)'h 111'~ 
1 rııJlll .Jj' TUrk • Japon t!ca ret ııııınkalih ola<·ağı zannl> 11 •• ,,Je"' 

anla'ması 1 lı ·ı·ı . 1 'lolıı, g" ... Jrll ı ır. ılı a cı genera ~' • 1et••· .v 
) ] .. ~uıı w· Ankara, ~7 (Telefonla - Tiirki· ği hir telgrafla. Ra:-k 111 ~,j ( 

d k n 'il rıı•· ·ıJ• ye ile Japonya arasın a la as e:ıa ına ı ıaorıuu tesliııı ofnıııt . fıı i 
"'irı• .ı. ıt' mü tenid hir tİ<:aret anhıfıııa ı yapıl· ,]inle fclıri tahrih Nferef ·rd''" .• 
getı 11ıı ıııak tizere ılcv;-1111 e•lcn ınüzul,tm•lt>r ıııi~tir. Ba ... klar. nıepla~a tsr •''r ."j 

hitıııi~tir. ı\nlaşma yarın (hugiin) iki ıııiiılaf aa lıuttı "H iıotilık8111 •
1 

ct~ltfl 
l bı e 

tarafın ıııuralıJıaı,ları ar:ıı.ında 11:-ıril'i· ılı• ~ı'lıri ıııfülaf na cı e 

ye Vekıilctiıule imzalanaeaktır. Dii: ~ •ıııcktrılirlcr. . ,
0

fl ~ 

SEKEU . fNAl'il/11/Z İİZEUİNDE AS/DER hERJ,t> 9illl'""ıı' 
.• A) - ~' '/'E1'KİKl~f;R Londm, 27 (A. · f11'"'" JI' 

.diirı Baranıhio ve OrdııP &J.ıeıe ..,. 
Ankara, :!7 (Tclefonl<t) - ~lpnl· ]ıartV" ,""" 

rııula •·ercyan eden ıı1u -" 1''1 
11
0· lu, Turlı:ıl. E:-!d;,.lıir 'f' U~ak lın\Et- B•~ Jf 

ir gelen haberlere göre J11'" ."j !isimle şek !:r ~aııayiiıni:d ziraat hakı- rniite ·11'' 
leri na \'ımali tlerin 

1
e''' . nınırlan tclk~1< e.l<'n JlalJP Üui, er~i- ·'-

1 
l · roJc rı _.lıf• 

<'uıııları ıııı;arşısm( a ur> ifler" 
Lesi ılekanı ı>rofesiir "' Hoenıerle Dan- v • ketrl1 

aörr zayıat verert'k ter 
ziğ Üniver,,itcsi iktı~adi ziraat prMe· --------
~iirü Blolıııı tetkiklerini bitirerek An

karaya gelı••İf , .c lrngiin fktısad, ı\tali·ı' 
ye Ziraat \'~kiiletlerine tetkikleri lıak 

kında izalrnt ,·enni~tir. 
Prof e~(ırler lnı ak~nııl 

hareket flınişlerdiı. 
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30 Fikir ve Edebiyat 

Yeşil Cehennem 
~Az~N;CAHİDE OSMAN 

Bize göre halk edebiyatı 
SadrJ Ertem 

Muayene çok uzun sürmedi. Fakat 
madam Şuvarts'ın gözlerinin bir 

Halk için edebiyat denirken ıniip 1 
lıcruliğinden Jolayı in~ımları .. a~ırtan 

bir mefhumla karın karcıya kalnw .. :. . 

yapmakfo hakikatlc~tirilcıııez. 

~ • :ı. 

Halkın ilıtİ) açlarilc luıkikat ) ani 
nıü:ıhct diiıı)a ara m<ln tezad }oktur. 

Y nlnız lıalkı ii·tün hir tekniğe, 'c \C

ni hir hayata C\ kederek motör, ) a
ni halkın mnne' iyatını } apmak, ru

lıumın yeni İtİ) atlarını lıalk •tıııC'k 

'~ızifo~i .le miiııe" erlere, mulıarriı

lerc. e !iplere dii,.ınckteılir. Halk i~iıı 

) ımlırılrrıa ı ıııc' zııuhalı~olaıı e ederi 
hiz artık hu nıımnda anlı) nrnğız. 1 -

ki kalıplar içinde ) C(I) eni lıir dim) a

nrıı he\ecaııları. ilııira~ları 'c tipleri 

ya)ıyııcaktrr. t ıeı :ıC'niz huna hiziın 
gelerek lın) atmHZın e ki k..tlrplar i

çiıırlc ) a~atılmı~ roımıntizıni, li· 

rizmi ele 'erilir. 

ıa •. tlokto k . 
~ }İiı .. ru apıda karsıladıgnn za-
~ Ütn ttn~e birdenbire gördüğüm 

h:a .. ' hırçok §e}leri unutmak i-
....... h" . 

'ttad k ır \'C!ıle olmuştu. Doktor 

~~ Ş 8Pıya gelınemi~ti.' f çer ide' 
~i "e Uvartsm yanmda dunıyor
~ »-ıotıun dudaklarından de~il lıat· 

cıuı er· o 
~tti , l~den tıkacak herhangi bir 
~ · ~ııne "etirmek için orada 

h gıhi idi 
U()L ' 

ıı:tor· 

~ ' ç~k· ' ı· · · ' o· ~-. e 'e~e ısınız. "·e ko· 
~, (1 k • 1t:ıı~0!'tun. adar korkacak birier gö-

~' Fakat • . 1·· b ~'Y d yırım c ort saattf'n eri 
t, aha fazla deği:.miş hulunu· 

alevini hissediyordum. 
- Jetin olman Jıizım, diye ko· ( hile biniyor; fakat hiç konufmuyo· 

DU§tum. )ladam Şm·artsa hiçbir ~ey ruz!.. 

hiı: ettinuiycceğiz... Hastahanede ne benim ne de c1o1'· 
Biı;hir şey!... Bunu dudaklarile tor Cevadın, ikimizin de kalına ına 

sUylenıcdiği halde gözlerinden oku· mü aade edilmedi. 

yorum. ~adece, )Jadam Şuvartsa has· Ba§doktor: 

tahanecle daha iyi doğurabileceğini _ Telef onla konu§uruz. diyordu. 

anlatmak Jaznn. HaF>tanm ıhhati i~in bu daha iyi! ... 
Doktor Ce,•ad hunu hana hırakı- İkimizin de bö)·1e bir emri kabul 

yor. Onu haklı buluyorum. Zaten ctm-:.-ıinden daha başka zaten yapıla· 
tek bir kcJime konu~anuyor ~ bütün cak hirşey yoktu. l\laclam Şuvarts 
keyimeleri unutmn~ gibi bir \'aziyeti bahçeye hakan yatağma terkt>ttiğimiz 
var. Madam Şm artr.a konu§tu~umuz vakit gideceğimizi öylemcclik. Bunu 

gihi söylüyorum. Göz kapaklarım hü biliyor muyclu? Re1ki .•. Çünkü sor

ylik bir muta' aatla indiri} or; ikimi· maclr ~ ve ikimiz <le dıfarı çıkıncaya 
z:in arasında otornohile clo~ru yürür- kadar sarlcco arkaımz<lan hize solgun 

':a kcn ı-oluk yiiziinde hir I!Ik gihi hir gözlerile baktığını hi~ ediyorcluk. 
o~ u doktor Cevaclm kuruntu u gülii~iin parlarlıgrnı giirÜ) oruz; oto· "( Arkruı tıar) 

ruz. Biz ~uk defa küçük sözüken uok 
taları daima ihmal ederiz. Halk ö
sözü de hunlardan hirhlir. Halkı hi· 

rihirinden o kadar farklı hir fekildc 

anlıyoruz ki, en küciik tuthikal me' • 

zuubah olunca derhal c;a~ a!_;a ha.ha 
~a geliyoruz. 

Halk için hir edebiyat ) apmak. 

muharrirleri kalem ha.ına ılaHt et· 

mek de ayni ~ekilde nnl:ı-ınanıazlrk-
~ 

]arı nıe~ tlıma çıkardı. n ir nıeflıum:ı 

herke:- kendine gi.irc ınaııular, eri~or .. 
11- )/. :/. 

E'' elU halkı anlnmnktıı hirlc~nıek lii :> 

zımdır. Ilnlk kime cinler? Bunu sa· 

nnorurn ki ol<lukça 'uzıılıla tarif e· 

dchiliriz. Fakat hu h.ilklıı nıüna elıeı 
, e hu halkın r••f aln me, ~mıhaJı,.olun· 
ca İs tamamen t1c~isi~ or. 

Bazılarımız sanıyoı uz ki; lınlk 

bugünkü hayatı iı;in.dc en ideal ha) atı 
yaşamaktadır. Onun lıayrıtınn, onun 

Hnlk erlelıİ) atından hunu anll) o· 

ruz. Y okl'la me ele kaJUlıclfülan kal· 

ma - i) i, kötii - e erleri bir kere da· 

lıa ne irdcn nazma. 'alıud ııazımdcn 
ne re çc' irmek. yahml da bir mcılıtı-
cna edebi' atı 'iirurln getirmek dcğil-

J 

<lir. 
~~~~~~~hu~n iliede---------~-------------------

İııc~· ta . 
Jıaline <lömııck, onun gihi olmak -------------

')o koridonı yilrüye yiiriiye 
~ ... _tttt. Doktor ayni Jakaydiyi mu· 
ıL ~ cd· 
'(l•ll 1Yor. Sert aclımJarrnı ku· 

Bir davaya zeyl : 

Makr.ina 
h l'rıtn • • ..1 .ı 
i . ıçınne nuyuyorum Knpr C 

~ 1 "l tirah t 1 • • . • andarma, bu kadını ltmlf 
• a ı;a onuna gırcr ~ıhı I k d Ö 

\ •çı>or· J k C d . m ve a mm s zU yan-
•da .• ' • ~ t~r. eva aynı da· 11, mı an!afılmı ? 1 
h· gotlerınm ıçıne o kadar hü· · ' 

lltrıır endiı;e ile bakryor ki korku- Şoför Sahrinirı, karısı l\liirihvet· 

1 
~~"~at, odanın içeri indeki le hakkal Erıni) n alc) hl erine açtığı 

lu aıına &)nİ ~ekilde dunıyor. cinsi temas mc\Znlu bir cJa,·anın, dör 
a}~nc 0 karlar uzun süriiyor. diincii cezada ınP. lmd suç kanununa 
hu dalcihlArda M dam Su- göre bir günde lıitirilerek, fliin ak· 

t tiılerini hir alc, gihi iizeriın· ıu Ü:;til kaılı::ıla erl eğin üçer ay 

0/tı) orunı. Bir alev ..• Fakat yak- hap e malıl,fün eclil'1ikleriui , e tek· 

t ,.~.' adcce donuk hir parlaklık!.. kif o1unduklarmı yazını tık 
L l\•e s 1 ,. k h Diinliineii cezada arık r.rl <'<le ka· 
•tık • 0 nra n< ela ay olup sim· ~ 
r ıdacak D k .ı rarm hilılirilmeı;ini ıniiteakih, me, ... 
-~ ··• o tor ıııı:ıarı crkıYor · 

~"el ) iiziindc hulduğu.m ~Yn; kuflara kalabalık arasından yol açr 
11t11U hocunn araınıya çalı 1~ 0 _ lrrken, Ernıiyanın akrahasınrlan lıir 

rı ıh tıı;larınr alnına clogru götii;·ii- kadının jnmlarmayn si)) Jediği hazı 
iiır.lerin hakaret malıi)elinıle gvriil-

' h Sa a talıanf'ye kaldmnak lnzrın.. clüğii ve hu kadın aleyhine tle hu nok 

~; g ~~ e11erini omuzlarıma koyu- ta<lan ınf""!lhud suç kanununa göre ta

·~~cı ~ H hir bakı~ Jıic ediyornnı. kihata giri~ildiğini <le ilave etıni:.tik. 
ol! ~· alıyor \e clı arı çıkıyor.. Oördüncü ceza, e" clki giin hak· 

~ldcı d eş dakika onra otoınohiJ ka· tığı ela' aya, zc} l olan hu 'ak•anın cla
~ilıı.i~ ~duğu zaman, doktor f.e, atla 'a ... ına diin akiaın fı ... ıii hnktr. !\fnkri
>otdtık. e hirihiriınizin yiizüne bakr na i imli kadının ılıını rııa mı }aptı. 

Saa.ıık · · -
<S servısımız ,lt, 

ltt.:. ·a.ı be, doktorumuz Pazarteat günleri 
ile ,lllQ 1C!ar buçuktan yirmiye kadar ga• 
~~t 1, 0haneainde, Cumartesi j'Ün)er! 
~~' t~ı:ı 19 a kadar Ulell Tayyare 
~ Oltu trı ikinci daire ar; numarada 
~ lta~cuıarımızı yedl kupon tnuka. 
~~k 1 eder. 
t:~lltı bagtaııkları doktorumuz da bu 

~':dl lanmnl blr1kUrfp kcnd!slne 
~ tt a , cumartesi, salı, peroembe 
'~' ~u 12 &ra8ı Akaarayda, Millet cacJ-

Dm ııcı , erinde. jandarma Vahid 
\'8rı1r. na, a~ı ile clarn cılilf'ne sornl

<lıı; jıındarına kı aca kadının ken<li i

ne sö' ,Jiigii iddia rnıfa hıı1ıındıı. Iak

rina ifa: 
- Katİ\ en, <lc.Ii. Jandarma yol 

açayım ılcrl·;t'O heni itti. Senılf'leclinı 
'e ''Ka<lınnn hen: neden höy le iti· 

. . 1 '> l 1· yor un? ı:~f'k ınıyırn ıt"n · ·· ı <'1 ını. 

Ba;;ka hirfey <lenıi~ cll'ğiliın. Zaten 

jandarma rla iince hu Fiizümii yRnlış 
anlamamı~tı. Fııkat. orada hulıınan
laronn malıallrhiri Ragrh, ters .mla

,lı. f .::i hih iittii. Hatta. poli i çağıran 
<la, i~fe hı~ mahallehiriilir ! 

Sahid olarak, rnnlıaHehici Ragıh. 
,liin' ayni "enle c•r.za 'erilerek lınkla
nndn te\ kif miizekkerr.leri ke ilen 

l Sanal müesseseler 
Yllhk cetvellerlnl veremi
yenlerden maaflJet ruh
satnamesi geri ahnacak 

Tef' ikiııanayi kanununun yıllık 
i <'eh ellerinin verilme miirlclcti hak

kındaki ınadde.i deği ... tirilmi~tir. 

Huna göre yılhk i' ceh·e]eri tak
dim yılının ilk ayı İ!;inde \'erilmesi 

lıiznndır. Bu nıüddet içinde \'ermiyen 
mai n1lie eselerc İktıı;acJ Vekaletince 

ya7.ı ile kahil olmıulığı takdirde mü· 

ce•enin bulunduğu ,j)ıiyet dahilin· 
de intişar eden hir gazete '6 hiiylc 
bir gazete çıkmadığı takdirılc nka· 
ra 'e İ tanhul gazetelrile ilin edil· 
mek euretile tthliğ e<lilecektir. Teb· 
1 iğ:ıt tarihinden ;ki ay geçinceye ka· 

<lar iş cet~ellerini. venniyen müe~· 
e elerin ıııuaf1yf't ruh•atnarneleri en 

çok iİ!; yıl miirldet]e D1U\'Etkk11tıoıı se· 
ti alınacaktır. 

Bu kanun ne§rin<len üç ay ııonra 
tathik edilecektir. • 

1 Polla haberleri J 

Şoför Hamparıumun idareıin -
deki 2654 numaralı yük arabası 
Be,iktaıtan geçerken Şener ve A
ram iıminde iki çocuğa çarpmıf -

tır. Çocuklar Muhtelif yerlerin -
den yaralanmıtlar, hastaneye kal· 
dırılmıılardır. 

Bundan batka büyük Zibada 
oturan ıeyyar lambacı Y orgiye de 
2635 numaralı otomobil çarpmıf, 
Y orginin ıol ayağı kırılmııtır. 

Büyü yaparken - Takı imde 
Bekir sokağında oturan Sürpik is
minde bir kadının büyüciii·:t yr· 
tığı anlaıılmıf, ani bir baskın ya· 
pılmıştır. Sürpik üç kadına büyü 
yaparken cürmü me9hut halinde 

tutulmuftur. 

Miiddeiumumi muavini, hakare· 

ti sabit göriip. fııkrinanın cezalanılı
rılrna mı 'e te' kifini i tecli. 

halkçılıktır. 

Şehir<le potur gi mekle; yahml 

e' inde bulbrıır pilavı yemekle halk
tan olabileceğini ";mmak gibi ... 

Halkın hugünkii lıalini jd aliz 

etmek, kağnıyı tayy reye, apanı trak 

tör~ beton e,•j kerpi~ kulubeye, tahii 

i tilı ali, endüstri <levrine almak de

mektir. 

Konaerler 

8. H. E. konseri: 
Ayın 29 uncu çar§amba günü 

saat l 7 de Beyoğlu halkcvi, p rti 
binasında fevkalade bir konser 

verecektir. 

Pr. Mühcndiıyan konsdri-A
yın 30 uncu pazar sabahı, saat 11 

de profesör Mühcndisyan idare • 

sinde 60 kifilik orkestra ile Saray 

sinemasında büyük bir konııer ve-

rilecektir. 
Profesörün bundan evvelki kon 

ıerleri gibi, bu konserinin de ga
yet zevkli olacağı umulmaktadır. 

Bu dü~lincey~ ahih olanlara göre 

hiz. halka girlereğiz. 011110 ırrma erc

crğiz. Parya olmayı in an nasıl ide

alize eder? lJıılkçılığr hijy)e anhyan
lara gilre apamn ) anındn traktifr; 
eldeğirmeninin yanında ınotör na ıl 

bir hedhalıt ise Jıalkın fikrini, lıi o::i

ni, hayatını ıla deği_.tirmek a)nİ u· 
retle 1'ötii hir harekettir. --------------

Bunlara giire halk ha it lıir takmı 
itiyatların, göreneklerin iperidir. 

Ondan ha~ka hirıey aııl:uııa7;. Ba .. lrn 

bİl*fCY yapaınaı. Bu gijrü~ü. halkı fo
odalitcden daha geri hir renk hona 
sevketmek demektir. fhti,ar, m.uha· 

fazakar köyliilcr kendilerine v~ni '" 
ileri teknikten hah edildiği • zaman 
şu re\'ahr 'erirler: 

"-Biz ancak babaını:ulan gfinlü· 
ğümUzü yaparız. 

Bu ziinırenin miitcfekkirleri 'C 

umlıarrirleri de: 

''- Aman sakm } eni hirscHlcn 
bahsetmeyin lınlk incinir.; dcrl:r." 

~ "" "" 
Halka hizmeti biz hu mana<la an· 

Ianıı) oruz. 

Halkı;ıhk di)c '•Parya,. lığı idea· 

Jize etmek hi1im harcımız değildir. 
Paf) alık tan kurıarılaı·ak bir inı.;an 
ziiınre İ 'ardır: İ te halk hndıır. 0-
nıın ileri telmi~e ku 11 ma ı iılealiıniz 

~ 

<lir. Onun me 'mi in an olması <la-

.\ ~tpap camii karoısındakl mu· 
>ıı....~ Delcf.ı de ı:ocuklarmıza bılkacaktır. 
~'~e dlo doktorlanını:z da oku• 
fı~-~ enıtrleıine haztr bulunmak.. 
t~ ~ Coktonıınwı FahretUn DJ§mcn 
~ l>tıa~~Uklaı caddealnde 127 numa.
tı buı gtınıert saat H 11e 20 ara. 
'~ ~~ugu gibt doktor Necau Pak· 
~,~ öy Mahmudiye caddeM l-2 
'-. Oltu~atı ve cuma gtınlcrl ayul eaat. 

°"e utaıt CU!arımızm dl§lerlne bakaca!..• 
~ .\~ ~daVflerlnf yapacaklardır. 
~.} t11p aııcıa BC§ikta§ tramvay ca 
ıa~ tnu:Part.nnanında stınnetçl Emı 
.... lllı 'llııtı taç okuyuculanmızm çocuk 

~hıca et edecektir. 
Ilı~ 3.52 ?J.>..kaaray Pertev Eczaneli ya. 
·~~~ ~u~nıaracıa sUnnetr;l ve mbhat 
' ~ en ~I.z KURUN doktorunun 
·~ ııılllt,~ekaıyonıan beherlnt yedi ku• 
>eı ~U lııcıe ve abonelerimize en eh· 
'-.~ı ~OCUk!armrn stınnet am~ll· 

fiiriinet , c J:rmiyn, iiı;üneii nllı ce

za ıııiiha~ir! ;\Jdırncıl. rlördiincii <'ezn 

miihaşiri Lkrcın, janılııı nıa ffii..,P-yin, 

dinlcnilililer. Bıı:ı11lnrı kı .. men a~?1'"l 
te \'e hazı1arı ela kJ..ırıen lt"hte oyl ·-

diler. 

fakriııanın giiı.terdiği müılaf aa 
F,ah idi Eğrikapıda ) o~urtçu Ym akim 

dinlenilf'rck, kadının lehinde şahit· 
1 ik rtti "\e cli~er bir miidaf aa ~altiıli

nin getirtilrııe i için. dııru:ı;ma kaldı. 

'amızıhr. Onun medeni konfordan i -
tifaıle ini temin etmek ,a:r.ifcmizclir. 
JJlılü ... a her C) i halk için, H lıalkln 

beraber. Tezi hö) le alınca halka lıiz· 
rneti teknik, fikir , e , e anot hakı

mrnılan ha~ka tlirlii nnlnnıak lazım 
geljyor. 

Halka lıizıneıi ileri tekniğe 8apa· 
nı tercih ederek ynptığmııza na~ıl ka· 
ni olahiliriz? l 

~ klır. 
~~er, ~~Snnız doktor, di§çl ve rrtın
~t 1ttııı l'acaat ederken KURUN'un 

ll:r. otıundan yedi tADe ~ttlrmek 

Radyo 

ısım: 
Adres: 

Müsabaka Kuponu 
-89-

Biz, hu hizmeti tarnanıen ha~ka. 
tanıaınen ahi manada anlıyoruz: 

Halkı sap,ından, traktör~ kerpiç

ten hetona, aletten makineye F.e\ ket· 
mek idealdir. Halk ileı i tekniği ken

disi kullanacaktır. Ve onu ~mlırga· 

Otomobillerin önünde bulunan kanat 

açmış kuş veya hızalan at şeklindeki 

ufak heykellerin burada bir canlrsmı 

görüyorsunuz l Bir Amerikan artisti 

son sür'atla giden bir otomob ·lin ustun 

madan i~liyect'ktir. de bu vaziyette durarak kilometrelerce 
Bu babadan yalnız gördiığliııü gitmiştır. 
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iŞ KAN UNU 
işçilerin işverenlerle ayrı ayrı muka

vele yapacağı doğru değil 
iş kanununun tatbika başlanaca

ğı gün yaklaşmaktadır. Ankaraya 
çağrılmış bulunan iş dairesi iiçüncü 

bölge amiri Haluk şehrimize dön
müştür. B. Haluk Ankarada diğer 

bölge amirlerile üçüncü bölgeye 
dahil bulunan lstanbul, Bursa, Ko· 

caeli, Rolu ve Zonguldak vilayet
lerinde iş kanununun hazırlık faali

yetlerinin neticeleri etrafında gö
rüşmüş ve ayni zamanda 15 hazi
randan itibaren tatbikatına geçile
cek olan kanunun gerekli olan ye· 
ni teşkilatı etrafında temaslarda bu-

- Bu haber katiyen asılsızdır. 
Ancak kanunda muayyen müddet 

için iş akdi yapanlar mukavele ile 
bağlanabilirler. Bir seneden az o

lanlar da mukaveleye bağlanabilir -
ler, fakat bir mecburiyet yoktur.,, 

B. Halukun sqzleri gösteriyor ki 
ancak muayyen iş için bir veya bir 
kaç sene bağlanmak istiyeıı işçiler 
bir mukavele yaparlar. 

1Ş DAiRESi KADROSU 
GENiŞLiYOR 

lunmuştur. Haziran on beşten itibaren iş 
Bir müddet önce iş dairesi üçün- kanununun tatbikatı ile beraber fa

cü bölge amirliği tarafından lstan- afiyete başlayacak olan Istanbul iş 
bulda yapılan tetkik neticesinde 40 dairesi kadrosu da genişliyecektir. 
bin işçi bulunduğu ve bu işçilerin iş Yeni kadro merkezde hazırlanmak
verenlerle ayrı ayrı mukavele yap- trı.dır. Henüz bildirilmemiştir. Yal

mak mecburiyetinde oldukları ya - nız iş bürosu, kadro genişliyeceği 
zılmıştı. Bu mesele hakkında iş da. için şimdiki Bozkurt hanından çıka-
iresi amiri 13. Haluk şunları söyle- rak Sirkecide Mes'adet hanının ü-

miştir: çündi katmn taşınacaktır. Taşınma 
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Şehird 
-.. ..-.. - - - ,,,_, ~__,,swı ,_, -

Belediye işleri 

Maliye belediyenin idaresi al -

tında bulunan mezbaha, mezat 
idaresi, şehir tiyatrosu ve konser· 
vatuvarla soğuk hava depoların -

dan kazanç vergisi istemiıti. Be -
lediye bunlar hakkında itirazda 

bulunmuş, mezbaha, tiyatro ve kon 
servatuvara her sene nakdi mua -

venette bulunduğunu bildirerek 

vergi alınmamasını istemiıti. 
Maliye Vekaleti itirazları ka -

bul etmiştir. Yalnız soğukhava de
polarından kazanç vergisi alına -
ca~mı bildirmiştir. 

Piju Fransaya dönüyor- Gazi 
köprüsü projesini yerinde tetkik 

etmek üzere şehrimize gelen Piju 
iki güne kadar Fransaya dönecek· 

tir. Nafia Vekaleti köprüler m ü -
dürü Bay Galip de Ankaraya d ön

müştür. Köprüler projesine yapı · 
lacak ilaveten keşif üzerindeki ça
lışmalar tamamlanmıştır. 

Meyhanelerin kapanma saati 
uzatılacak - Müskirat satan yer· 
lcre müsaade veren komisyon dün 
vilayette toplanmış, yeni bazı di-

KUltUr işleri 

O cretler veriliyor - Ortaokul 
ve liselerde ücretli vazife gören 
öğretmenlerin ücretleri şimdiye ka 

dar Kültür Bakanlığı tarafından 
muamelesi yapılmadığı için veri· 
lememişti. 

Bakanlık maaş alamıyan öğret
menlerin maa,larının verilmesi i

çin icap eden parayı havale ile 
göndermiştir. 

Açılacak kurslar - llkokul öğ
retmenlerinin mesleki bilgilerini 
çoğaltmak maksadile tatil ayla -
rında yakın yurt tetkikleri, mu -

siki ve resim iş olmak üzere üç 

kursun açılacağını yazmıştık. Bu 
kurslardan başka yine tahrir ve 
okul tekniği adlı iki kurs daha a· 
çılacaktır. 

Kurslara girmek istiyen öğret· 
menlerin otuz hazirana kadar kay 
dedilmeleri lazımdır. 

Kurslarda derslere 12 temmuz 

da ba§lanarak 12 ağustosta biti -
rilecektir. 

Müteferrik 

lekleri tetkik etmiştir. Hastanelerdeki poliklinik mu -
Yeniden bazı semtlerde müs - ayenelerinden, hazırlanan tarife 

kirat satış ve içki yerine müsaade mucibince ücret alınmasına karar 

edileceği gibi yaz münasebetile verilmişti. Tarife tasdik edilmek 

meyhanelerin de kapanma saatle- üzere Sıhhat Vekaletine gönderil

ri uzatılacaktır. miştir. Tarife geldikten sonra mu· 
Cevahir bedestanı tamir edile- ayenelerden para alınmaya baş -

ceh - Maarif Vekili Saffet Arı - layacaktır. 
kan Mecliste eski es.erlerin korun -------------
duğunu söylemiş, kapalıçarşıdaki 
bedestamn da tamir edileceŞini i· 

lave etmiıti. 
Vekilin bahsettiği bedestan 

Sandal bedestanı değil, eski Ce -

vahirci bedestanıdır. Burada Fa • 
lihin şeriye mahkemesi de var -

MEVLID 
Mı•rlıuııı · "'adrazııın 'c iare!> al 

ı\ lııııcıl hzctiıı rulrnna iLlıaf cıl ilınck 
üzere :m \lnyı:; 9;n p•11:ur günii iiğlc 

naıııazınılan sorıra Kaılıkii) i.inılP 0:-· 

manuğa,J:ıııııi inılc le' lfııl okuııac:ık· 

tır. 

dır. ------ ------
Asfalt yapılan yollar - Bele -

diye Perapalas oteli ile Tepcbaşı 
bahçesi arkasındaki yolu asfalt 

yaplırmaktadır. Bundan başka Is· 
tiklal caddesinin de asfalt olarak 

yapılmasına karar "erilmiştir. An
cak buraya dö§enecek üç nevi as -

f ah üzerinde tetkikle.r yapılmak
tadır. 

Yeni bir turizm cemiyeti - ls
lanbul da bir Türk -Yugoslav tu· 

rizm cemiyeti teşkili için teşebbü-

se geçilmiştir. Turing Klüp azala -

rmdan bazıları ile Yugoslav baş · 
konsolosu bu cemiyetin müte~eb· 

hisleri arasındadır. Cemiyetin ni· 
zamnamesi hazırlanmaktadır. Ni· 
zamanme vilayete verilip tasdik 

edildikten sonra müteşebbisler 
toplanıp idare heyetini intihap e -
deceklerdir. 

Yeni cemiyetin gayesi Türkiye 
ile Yugoslavya arasındaki turizm 

faaliyet ini artırmaktır. 

!_( ~ "!._b'!.r":._Cl _ y~k~ş '!n!f.a_~ if lene:_n fa'!.n!!._lZ _ cin!!JI!!.; 

Rakı Sofrası başlnda, · boynun~ 
kement alllarak boğulan adartl' 
Abdullahı iJldürmekten suçlu Omeı l e Bek irin, ceza ka1111111J/l~P 111 

(:ekilnzeh cezası yazılı maddesine uygun duıuşmalaı· ı, dU1' 
ahşanıüstü Ağırcezada başladı ,ı:, .. ·ı p.'f)J· 

Geçen martta bir gece, Beyoğ- dığımı sordu. Ben de, "Param yok· maksad, Bekirle ben degı 
)unda Kumbaracı yokuşunda ke- tu da ondan,, der demez, derhal Ü· lahla benim! . ı,oi 1\ 

d .. ıJl 

penkleri inik bir ekmekçi dükkanın· zerime atıldı, elini belime koydu.. - Abdullah kcn ısın e d 1 
' • fi 

da içki içen üç kişiden biri, diğer - Sonra?. masma sebeb olacak ipt 'it 
ikisi tarafından. boynuna ip atıl - _ Ondan sonra ne olduğunu kendi boynuna geçirsin?! ... ktı ı 
mak suretile, kemendle boğulmuı· bilmiyorum! - Bilmem orasını; çoll 

hı. Bu hu ustaki dava, ceza ka- _ Nasıl olur? urumu kaybetmiştim! .(ıeı 
. k'l k ı I' d' . kıı> nununun ıpe çe ı me cezası yazı· - Sarhoşluk bu! p,onun boy· - O akşam, ken ın• . .. · · ıııı 

h 450 inci maddesine uygun olarak nuna nasıl geçiyor? Hiç farkında 1 ğinden, Abdullahı öldürdoSll rıı dl 
açılmış ve ayni maddeye göre du • değilim bunun! mediğinden bahsediyor, 

5011
1 

ruşma yapılması kararile, İstanbul - lpı' ne maksadla or:-da bulun· · · ·· k. k ıyorsofl· 
u cınayetı mutea ıp aç :a''ıı~' 

ağırcezasına gelmişti. Duruşmaya duruyordun? - Kaçmadım, yavaş > 
1 

dün akşam üstü başlanıldı. _ ip, hep orada dururdu. Ben riiyerek hava almağa Ç~~~~~;rek r. 
T asarlıyarak bu cinayeti işlemek- bekarım. Çamaşırımı kendim yıka- - "Yavaş yavaş yuru) fıır~' 

ten suçlular, Kumbaracı yokuşun· rım, kendim ipe asıp kuruturum. va almağa çıktığın,. ın nasıl 
da kapıcı ve ekmekçi Erzincana ta· O gün de öyle yapmıştım. lpe ser· dasın?!. ptk 1 

bi Kuruçaylı Bekir oğlu Ömerle Ni- diğim çamaşırlarımı, kuruyunca - Ha. eveti Onu d~I d' 
şan taşında saka Aziz oğlu Bekirdir. toplamış, paket yapmış. ipi de bilmiyorsam da, yani bekÇI ~11ur\" 
Öldürülen de, gene Kuruçaylı ibra- çözerek kangal halinde paketin iize. de cesedi gösterince bana.·· 

him oğlu Abdullahtır. rine bırakmıştım! gibi olmuştum da 1 rıı· 6 
Heyet, reis Refik, aza Ahmed - Peki, sana Abdullahın saldır- O h b il rd n sofi .Jı. 

Muhlis ve Abdurrahman Şerefle ku- a a azı sua e c (dırıı<>' 
dığını, beline el koyarak üzerine ğer suçlu Bekir, ayağa ka b"ı.11!ıı:1 rulmuştu. Müddeiumumiliği tem - 1 t "" çullandığını farzedelim. Ve gene 1 - Şimdi de sen an a 

silen de muavin Remzi, hazırdı. Cet. 
kabul edelim, ki Bekir de bir kenar- Nasıl oldu) .p11 

se, haylı kalabalıktı. · . d 
1 

değiı~;. 
da sızmış. Sen, bağırıp da dışarıdan j _ Ben, cahil bır a an ôl'I 

Kararname okunması, hüviyet imdad çağıramaz mı idin? okumuşumdur! Jnsan. adaJ11olıı1' 
tesbiti v .s. tamamlanınca, reis Refik b b - Bağırd&m, ama kimse gel- rebilir; lakin, ortada se e b,,11cı.ıı önce Ömeri, esastan sorguya çek· medi! d .. 
ti: Halbuki ben Kuruçay an 

1 
p.~ 

- Dükkanın içerisi büyük mü· 20 sene evvel çıkmışımdır· di' 
- Bu Abdullah. vaktilc köyde dür, yoksa kürük müdür? l hl h b · kefl 

~ a a iç ir vazgcçtım, f· 
senin büyük kardeşin Halili öldür- _ 3 metre enı'nde ve 3 metre b · "·oktll karşı hiç ir husumetını .1 

dü, diye husumet besliyerek, o · 1. • d b. _genış ığın e ır yeri öyle bir meseledir, ki.... ı~ r 
akşam kendisini içki içmeğc davet _ Sen, apartımanda kapıcı imiş· f riiııl 

Bekir, bir takım te er 1 etmişsin ve evvelce arkadaşın Be - sin; orada odan varmı"'; orada va- . R fil-: esl.\ı;is 
k 1 1 d 1 :.- .; saıııtöln lcC\~ınco., roıo o , 

ir e tasar a ığınız P anı yerine se- tarmışsın. Sonra neden yatağını ]atması lüzumuna işaret etll· 
tireı :k, hazırladığınız iple Abdul- dükkana getirdin? ...! 
lahı fazlaca sarhoş ettikten sonra de: 1 ndıtı'' 

1 d d 
- Yatağımı dükkana getirme· _ Meseleyi, dedi. caıı a 

hoğmuşsunuz. A eyhiniz eki ava· I 
dim. ş icabı, hazan dükkanda, bir g-a calısıvorum ! 

nm mevzuu, iste budur. Sen ne ~ • · -fı'I 
battaniye serip üzerinde yatıyor - Es 1 ka 

diyeceksin buna? - ası an atman, , 1ıı 
dum. İşin gidişatı bilir bu ciheti!. _ Pekı' 

0 
akşa ..... dükka" .• ~· 

- Ben, 1 O yaşında iken, - ya- . • '" b""' 
iş iktizası!. ö r " 1 .. 

ni bundan 9 • 1 O sene evvel - Ab- nünden geçerken, me .. ,re· or 
- .Ne zamandanbcri? k k k uı av dullahın kardeşim Halili öldürdüğü- ğırdr. Bir ·aç le atnıa " 

nü ve her nedense 54 gün hapisle -. Yakadan ), l O gün evvelin- vetini kabul ederek, oturdu~;.$olı' 
den beri ! ı · rtt" f ' yakayı kurtardığını işitir, durur· aralık Abdullah da ge 1P• la' Oıı ıı. 

b Muavin Remzi, birkaç sual sor· b k · Ben ııf dum. Fakat, bu cinayeti u sebeb- etine iştira ettı. ' 'b'ır ~efl I 
1 d 1 durdu ve Ömer ~u cevabları verdi: 1 k S d nı ' e işlemedim. Tasarlama ım . çki • nca ·ac;ırmışım. ız 1 l Jl1'' 
sofrasında olan bitenlerin bu kısmı- - ip. düzdi.i; ... hayır, ... bil- da.... Sonra? Sonra har.~rsıı ~ 
nı, hiç hatırlamıyorum! mcm, galiba düğümli.iydü! Beki- birşeyler gördüm gibi S~~r~ 111'ı. 

_ Hatırladığın kadarını anlat _ rin hep öyle sızmış halde kalıp kal- pek iyi seçememiştim. k~iler ~~fi 
mağa başla, hele! madığını ..... hatırlıyamıyorum!. Ab- yoksa boğuşma mı? Be bf'hid 

- Ben, geçinmek için hem dullahta bısak veya tabanca görme- miş, beni kaldırmışlar; stı k)ııf11 '-c 
K b d b. d. ı 1 .. .. .. b nıı sırsı um aracı yokuşun a ır npartı - ım. ayı ınca ustumu. aşı 

manda kapıcılık ediyordum, hem de Ömerin polisteki ifadesi, Bckirin ellerimi bağlı buldum! .
111 

/'\h' 

kk- d bd 11 1 b k · lbrııh• ' fıı' ayni yokuşta bir dü ·an a ekmek İp atıp İpi A u a 1ın oymma ta • Davanın şahidlerı, .,, 
ki . 1·· e)'ı"' Jc' satıcılığı... Bu Abdullah, köylü- tığı: sonra beraberce çekti erı; med, bekçi Tahir, 1· 115 

811111 • 

müz olmak dolayısile, "Hemşeriyiz., Bekirle Abdullah konuşurlarken nastır. Bu !;afhad3 duruŞ~ıert• hl' 
diye gelip benden para istedi. lşsiı, köyde vaktile Abdullalıın Bekire da- va~ı. şahid dinlenilmek u 

güçsüz dolaşıyordu. Kendisinin .Ö· yak atmasından bahsaçıldığı ve bu ziran ayına kaldı. 
tekini, berikini tehdid ederek para bahisteki münakaşanın kavga hali. 
kopara kopara yaşadığını sonradan ni alarak, kızıştığı; Bekirin bundan 
duydum. Önce haline acıyarak bir dolayı Abdi..illaht öldiirıneğe davran· 

mikdar para vermiştim, sonradan dığı şeklindeydi ve ilaveten de "O, 
korkarak haraca kesildim! Beni de ip atıp ipi çekerken. ben de, bu 
tehdide koyulmuş, zora çekmeğe Abdullahm kardeşimin katili oldu-
başlamıştı ! ğunu diişünerek, Bekire yardım et-

Dış l)okturU r 
o be 'f ü: OT n tÇ ~ıı, 

8 11err 
Cumartesinden maadeder· rıı"'1 

hastalarnı kabul ··ı< rr' 
J!:dirnekapı. l{ara~uınr~5 

Dura.fr. l'Jo · 
Bir nkşam, dükkanı kapadım. tim,. cümlesi vardı. 

Bekir misafirctcn gelmişti , Onun- Ömer. bu ifadenin polisin iş . uN 
la rakı içiyorduk. inik olun kepenk kcncesi neticesi olduğunu ileriye KUR 

l d ı:ıt• ,.ıııd 
birdenbire açıldı. Gelen, Abdullahtı . siirdü. Sorgu hakim iğin eki ··Ah- tL.\ 1" m ·ıır.;1'L ' •1r11• 11 ı1 1 

1 eıı> ıı> ıfll 
Bizimle beraber oturdu. Ekmekle dullah. Ü7.erimize hücum etti. Biz rıcarct ll~nınrının ıılll ıııı < 
k f k . 49 'k Al ) eantınıı su kuru-tnn ~ıar 1ıµ; ·ö teyi katık cde(ek, i ·ı luk şişe de mukabil hücuma gcçtı . t a · v ı<" 

~50 lturuşa kadıı.r c;ılıar. 
1 

rtrl ,. 
r.1kı içtik. Bu 49 lukları, daha ev· ta, iist iistc biribirimize kımştık. Büyük, çok dcvanııı ı.111~1~ )ııP~ştll1 

vcl içtikleri mi..- tiikenince, Abdulla- Bu sırada nosıl oldu. bilmem, ipi vereoleı e ayrı eyrı ındfrfJleıe ıo ~ıı 
- aurı 6' 

hın teklifi le Tophaneye inerek kcn- Abdullahın boynuna taktık. Uiı: Re1ıml llblann bir 
5 

,,, 
Küçuk Utınl:.ır: oc Jt1,,ıŞtıl1 

dim alıp getirmi"'tiın. tak tıksa da, ikimizden hangimiz, 60· 1<11 • 6•' :.- Bir dera 30. ilıl defası 1oO 
1 

ı:ıt • 
içe içe hepimiz sarhoş olduk. Ra· bilmiyorum. Söylediğim gibi, sar· dort defası i6 ve on defs&~r dt:;:., ,,ti 

kı, en çok Bekirc dokunmuştu. O, hoşluk neticesi Bekirle ben Abdul· Oç ııylık ilan verenıerın uııı1 ,rı· 
\'&dır. Dört 11atırı geçen p edl11r 11 ıı ıı• 

masanın kenarında sızıp kalmı~tı. fahı öldiirdiik., tarzındaki ifadesi o- ıatırla.rı beş kuru~tan ht53 cıc~}11111ırı ,. 
Şimdi biz ikimiz kon\lşuyorduk. Ab- kununca da: KURUN hP-m doğrud~arılll')' 11~ıı tı 
dullah, benden arkadaşımız Receb - Bunda bir yanlrşlık var bir / dl idare ycrınde. hetn o;cl t•1>'

1
' 

\'AKIT Propaganda Ser'\' 
vasıtasilc bir pusula gönderip en noktadC\n, dedi, müstnntik yanlış ı bul eder. 

son istediği 5 kağıdı neden yollnnın- anlamış herhalde! "ikimiz., den :..;;;;;;.;..;;;.;.;.;.;,.. _____ __ 
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Urlderle Bulgarları düş-I 
lrıan etmek istiyorlar! 
n~ , .. 

Şimal kutbüne 
Ruslar sahip 

o!amaz !. 
1 ROKFELLER 

~llllUıdenberi devam eden 
•ıdan d.. b ~ ., ve un astıgımız 

"Fonmah i•e 292,832 Bu/garla Jngilizlerle, Amerika-
116,335 Yunandan bahae4mekte - R ·otes• 

Bir arzusuna muva
ffak oldu! .. dir. Fakat, Bulgarların •ayı•ı ne - lılar usgagı pı 

den az.almıı ve azalmaktadır. Jorj toya hazu tanıyor 
· '•lzet · 

~ler· esınin tarih, vak'a ve 
1 tah "f ea· rı eden uydurma 

L· 111den 1 . 
ı.;~. oıı- sonra, an aıılmış -
~'İı:ı dda, Türk ve Bulgar mil
~ etQı, .. oatluklarını bozup, düt 
~ \' &e matuf sistematik bir l' 1 e ~alıtma vardır ... Bu ça-

Deıbon buna da fU cevabı vermek 1 

tedir. ı 
"1903 •ene.ine/eki kalliam. 

1913 yılındaki öldürmeler ve 200 
bin Bu/garın tem•il politika.ile oı:ı b· 

w_... \'e l' ·~r a.: zarfında fazla -
•""liaı lf urkluk, ır.uhtelif gaze
kı ~ ~•nda bir çamsakızı gibi 
~"•ıı ııtenınektedir.Muhterem 
lıl._.~~un, Billgaristanda Trak 
~i nya ve Dobruca komi· 
L.:_ tlt,11~1tıansız ve tiddetli ta ki -
~ ~ a bulundurması sayesin· 
~~•ıı' ~•kisi gibi uluorta bağı -

cehennemi bir hayattan kaçmala -
rı yüzüne/en Bulgarlar a:r.almıflar
dır.,, 

"Biz kendi cevabımızı da Ati· 
nacla çıkan Katimerini gazetesin-

den fU parçayı alarak vereceğiz.,, 
"Trakyada yabancı milletten a

hali bulunmamalıdır.,, 

Sof yalı muhtere:n ( lstojer) D. 

~'"fi·· Ozguncular, şimdi h r i 
u •ah·f 1 biter ı e eri arasından baş· 

ı._. t. engerek yılanı gibi sı-

Tirnef imzalı ve "Dünyadaki Bul
garlar., batlıklı bu makalesinde 

yalnız Trakyadan değil, Make -
donyadan da bahsetmittir. Fakat. 

.,.. 012 • 
1tleı- 1 ısırmağa yeltenmek . 

~8iıi. 
••ıt . . inak ıstıyenler yalnı; 
ıete · · aını çıkaran Danayil 

. • 1\ K ıı.·~ tib· osta upenkof ve De-

\
"lta h 1 dostlarımız · değildir. 

ıete . d l>t sı e, 1762 yılında ya· 
' tİıJ ıı ıeyahat notları arka -
~ 8l~ 'herek Türklüğe haka -

'
~ ",~llııı· aktan çekinmemiş ve 

- •ın . -· . . ''tJ '' lıgını geçen gün yaz 
\ ~ . tro,, daki dostlarımız, 

ı111 • 
~ 8 cı asırda Dubrovnik'de 

lJ, ..... 0tkoviç isminde bir Hır -
"""•n· \. ~ •n o zaman İstanbu!dan 

~~:- kadar yaptığı ıeyahati 
~~la Bulgnristandan geçer -
.~'it Rar milletinin "Türk zul· 

~nda nasıl inlemekte oldu
\ ... 11 r.~~ te.jb ... ettı._. hi yazmak 
'"' SJ· tonun 1762 yılında bir 

av ~ ı · · 't·· 1 a ımmden bahsede -
1.irkJ · L, b._ erın "zul .. ·· .~"tı munu,, orta -

\ lllÜ Razetenin bir kö1esine, 
~ d~llasebetsiz ve öyle "dam _ 
lı..~. ~· r,, bir tekilde sıkıttırıl -
~~ ) 1

' tarih, tarih ilet edi -
'ı>rla b · . 

~ ıı. n u sıstematık ne• -
' 0 ul :r 

\:il~ du .. tar dostlarımızın alel-
~' d .tunceler gütmekte olduk 
~' •ır b· d !\: t~ h ız e uyanmağa baı -
\....~ I> eler, bu mevsimsiz ve 

'" hıdar karıısında fazla-lij . 

Makedonyaya ait olan kısma ce -

vap verecek olan biz değiliz, bina 

enayeyh, Zora, Utro ve Stojer ga· 
zetelerinde çıkan bizim hakkımız

daki saf sata ve yalanların topu -
na birden ilmi bir tekilde ve vesi-

ı''rof <'sİİr Şmiıl 

Sof ya, ( Hum~i) - Rus profeı;ö
rii Şrııit'in Şimal kuthuna inme-

~i , Londrada giinlin nıiilıinı nu• elclf'· 
ri arasına girmi~tir. fngilizler. Şimal kaların dili ile cevap vermeği, yal 

nız Bulgarların değil, bütün dün -

yanın hürmet ettiği Çekoslovak -
yalı akademik ve profesör Y o sif 

Kabarda'ya bırakıyoruz .. Profe -
sör Kabarda, Sofyadaki Bulgar 
umumi kütüphanesinde tam üç yıl 

danberi tetkikatla meıguldür. Bul 
gar umumi kütüphanesinin ıark 
ıubesindeki eski Osmanlı asarı ü· 

<eer indo uğr=-.§;tn muht,.Tern tiirko
log, geçenlerde Sofyadaki Bulgar 
tarih cemiyetinin tertip ettiği bir 

toplantıda bir tez okuyaral< mü -
dafaa etmittir. Profesörün eski a
sara, vesikalara, beratlara istinat 
ederek okuduğu tezi Bulgar ıa -
zetelerinin bazılarında kısaca ve 
görülmiyecek yerlerde basılmıt -
hr. Sofya hususi muhabirimizin 
bize gönderdiği bu tezi yannki 

sayımızda basarak, profesörün söz 
lerile dost fakat garaZkir Bulgar 

meslekdatlarımıza cevap 
olacağız .. 

vermiı 

kuthııının lıangi tle' lete aiti ola<·ağmı 
ıııiinaka"'a t>tınektedirlcr. Bazı nıaha-.. 
fil, Şimal kutlımıun lıiı;hir ıle, lete 

ai<I olınarııa .. ını, çünkü, buraı;ınm kü
rı•rııizc aid hir kara par!;ası olmayıp 

Şimal bıız Okyanusundan kop· 

nıa bir buz sahası ol<hığunu, onun i· 
!;in cJe im Okranutıun hi!:hir <1e\ Jete 
malolanııyacağını iddia etmektedir-

ler. Ru~lar hura~ını ilhaka teşehhüı:. 
edecek oluna, İngilizler protestö ede
ceklerdir. Vaşingtondan gelen haher
lcre giire. Amerika lıükıimeti de İn
giltere hiikfınıeti gihi dü~ünmt'ktedir. 

Londraya gelen Jıaherlere giirc. 
prof e ör Şmitin tayyareleri buzlar ii· 
?erine inılikten sonra, heyet::inal'larla 
alimler huzları ölçmüşler 'e üç met

J'O kalınlığında olduğunu anlamı§lar
clır. Prof el)ör Şıııit. 'erdiği hir radi
yogram ile heyetin üşiimcrııernekte, ve 

vücutlarını. So') et Ru ) anın su·ak 
rulıu ,.e Stalinin sözlerile ısıttıklannı 
bildirmiştir. 

Milyarder annesinin bir yt'mlnf üzerine 
ağzına bir damla içki 8'oym11mu;tır ! 

Geçen gün 97 yaşında ve mil
yarlar aahibi olarak ölen Amerikalı 
milyarder Rockefeller ( Rokfeller) 
hayatında bir§eye muvaffak olarak, 
birşeye de muvaffak olamıyarak 
gözlerini kapamıt bulunuyor: 

şrnda) ticaret mektebinden çıktığı 
zaman hayata atılmış ve bir iptidai 
maddeler komisyoncuaunun yanın. 
da haftada 4 dolarla çal11maia baş
laml§tı. 

itinde gösterdiği .s.abtkanhk ve 
muvaffakiyet ile mal sahihlerinin 
gözüne giren genç muhuebeci er· 
tcai sene, haftada 6,:5 dolar alıyor· 
dµ •.• 

Rokfellerin muvaffak olduğu 
şey bir çocukluk hulyasıdır: mu· 
vaffak olamadığı da ihtiyarlık hul· 
yası ... 

Rokfeller 8 haziran 18 39 da 
Amerikada, Nevyork hükumetinin 
Tioga ~ontluğundaki bir çiftlikte 

'nğmuştu . Babası cezacı idi. ken-
· lisinde:n ba§ka üç kardeşi daha var· 
lı. 

Tahsilini kardeşlerilc beraber ay
ni kasabanın ayni mektebinde ya
pan John (Con) Rokfeller onların 
en çalışkanı ve en usluau idi. 

Ayni zamanda çok zeki olan 
Con 'un küçük aklından biiyük şey· 
ler geçtiği belli idi: 

Her çocuk gibi onada, büyüdüğü 
zaman ne olacağını sorar!ardı. O, 
bu suallere yalnız bir tek cevab ve
rirdi. 

.. Yüz bin dolarlık bir adam ola-
cağım ... ,. 

iLK KAZANDIGI PARA: 2 SENT 

Zengin olmak arzusu küçük 
Rokfellerde daha o yaşta ba§lamış
tı. ilk kazandığı para 2 sent oldu 
ve bunu o, yedi yaıında iken ka
zandı: 

Bir gün komıulanndan birinin 
tarlasında oynarken, tarla aahibi o

na, yerdeki° tatlan temizlemcaini 
söylüyor. Küçük Con bu işi sevinç· 
le yapıyor. Hele, hu yorgunluktan 

k d.. ? 
sonra en ısıne - sent verilince 
müthiş seviniyor. 

lıte 90 sene sonra milyarlar sa· 
hibi olarak ölen Con Rokfellerin 
ilk kazandığı para 2 ~ntti. .. 

1LK SERMA YE: 1000 DOLAR 

Rokfeller, 1855 de (yani 16 ya-

18 yqmda, Con Rokfeller 1 000 
dolar biriktirmit bulunuyordu. 2000 
dolan olan bir lngilizle ortak olmak 
için, 1000 dolar da babumdan borç 
'aldı. Bu suretle ite ba,ladı ve 
"Rockefeller - Clarck. müeasC$eSİ,, 
ni kurdular. Bu müessese komİs· 
yonculuk işJeriJe uğraJıyordu. 

Bir sene sonra iki ortak, koyduk
ları ikiter bin dolar sermayeye mu· 
kabil, ellerine 1 7 şer bin dolar kar 
geçiriyorlardı. 

MJL YARLAR KAZANDIRAN 
PETROL iŞi 

18 59 da Amerikada ilk petrol 
kuyusu açılmıştı. Şimdi, bütün A· 
merikada petrol i§İ bqlaml§tı . 

Rokfeller de, 1 865 de, ortağın· 
dan ayrılarak, Cleveland'daki petrol 
kuyusunu işletmeğe baıladı. Esasen 
bu kuyuya, iki sene evvel hissedar 
olmuştu. 

lıler iyi gidiyordu. 1869 da 
Rokfeller bir korpürasyon 'kurdu. 
1870 de de "Standard Oil,. kum • 
panyaaı kuruluyordu. 

Bundan sonra petrol kumpanya. 
sı gittikçe inkişaf etti ve kar sene· 
den seneye arttı ... 

Rokfeller, ihtiyarlı
0

ğmda artık 
şirketin iılerilc uğraıamıyordu. Yal
nız parasının hesabını yapmakla 
mcıgul oluyordu. 

Uğraştığı itlerden biri de, kazan· 
dığı paraların büyük bir kısmını ha· 
yır işlerine sarfetmekti. 

tH11Y ARLIK HULYASI 

~ '::::• dumanı üstünde de -
\~i ku ar taze ve henüz mü • 
~ "-.fı.ı tuınamıı olan ''Stojer 
\\.ili.. · •k bir gazetede, bugü~ 

~~~-======-----~-~~----~~--
Rokfeller, çocukluiunda beale. 

diği 100,000 liralık adam olmak 
hayaline fazlasile muvaffak olmuş
tu. 

.. "1aı'Uı ••y· . 
' '<>ıı ıne tarıhi,, bir ya-\ '=~ ~ulgar komtu)arımı -
~~lcte erıne ~kartı içimizde 

GürıünAAi.~leri fakat, onun bir de ihtiyarlık 

hulyası vardı. 

"ı.~ d oldugumuz samimi 
~tıUYguları büsbütün hır -

~~ r •. 

. "'t ~Yıa '- ·hı· · S '~ L4lrı ı, yanı of yada 
~ ıı_~el basılan Stojer ga-" ~~:•ı neler yazıyor .. 

~ ?',.... A. 
~İt 4f o,.)~~· bizden aldılar, T rak 

&hı •nci a•ırda c·· .. d ""IQ , oyum e 
"& frr." olduğuna dair §unları " "'•._;. . ~'1t "et ?'•ileti Tunadan, latan 

'-r >e.ıe"•~atik denizine kadar 

~ır..... "" A -..,,'ti e 111eskunclur. Bütün 

" 

rt gen· 1•w• 
°ltıı .. lf ıgı on gün, uzun-
e '""el.. k · " il >e ur, ı Bulgariıtan " ı,,.. " burasıdır 

">, I "' • 
t 'a.. Ueab 
'fı...-ltıt;11 °n f:ınları yazmıı -
~'-· 8",'azyik politikalarına 
'to' '""1 tQr halkı farki Trak
rL~-" 11"1tzAt 
~-vo-"" ~ ~ ur. 1900 yılında 
~'Goorıııb Clrn, 14,000 Arnavut 
• öene , 
\...7' IJ l ' 900 Ulaha kar§ı 
\4~rtr1"~0~ ~ardı. Bulgarlarq 

._ ılave edecek olur • 

Dünlıü "Haber" de Nurullalaı Yazdıklarımı omuz başımdanı rini, yani ceaedlerini yaktırmala - 100 yaşına kadar yaşamak ... 
Ata, yazıyor: . okuyan Ahfeş bakın ne diyor: lanna bir türlü aklım ermiyor. Hatta. bunun için, ahdetmiş ve 

Bir gazetede okuilum: ~eçen - "Genç midir? itiyar mı~ır? bil - Etki Yunanlılar, bazı milletler muhakkak, muvaffak olacağını aöy. 
ler~e ölen Lord .. Sno~den ın ce • mem ama o bay muharrir, insanın dinleri icabı bu ıibi teYler yapar· lemişti. 
sedı yakılmıf, kullerı de Lordun yakılmasile adının da unutulaca - larmıf; benim eıki Yunanlılara Bununla beraber. Rokfeller 97 
köyüne ıötürülüp halk arasında ğını söylemek istememi9. O ha be- aon derece hürmet ve muhabbetim yaşında olarak öldü: 3 sene daha 
savrulmu9 ... Bunu anlatan ıazete ri fransızca veya İngilizce bir ıa- vardır ama, Allah recinden ... r - yaşasa arzusuna muvaffak olacak
diyor ki: "Daha düne kadar habrı zeteden tercüme edivermit ve 0 ıin, öldükten sonra yakılıp külle· tı. 
sayılan bu töhretin zerresi bile kal sözlerdeki celebrite ve celebrity rimin aavrulmuına da bir "urne" 
madı. Demek ki bir inıanın töh • kelimelerinin türkçeye bazan ıöh- içine konup aaklanma~ına da razı 
reli vücudü ile kaimdir ve yakılan, ret, bazan da meıhur adam diye defilim. Toprafa, toprak ana ır ·n 
külleri savrulan bir adamın adı da tercüme edilmeıi lazım ıeldijini koynuna ıitmek isterim. Ozerin -
hatıralardan siJinmeğe mahkUın • dütünmemİf. Ona söyle: Lord de otlar bitecek, unutulacak, tat -
dur ... Hadi diyelim ki bunlan ya- Snowden'in küllerinin ne olduğu· sız, iniz bir mezar •.• Ben dünya· 
zıveren muharrir y~ılmayıp top- nu merak edeceğine kelimelerin da otlar, etler yedilim ıibi o me
raka ıömülmüf cesetlerin de "zer manasını öğrensin!,, zarda da birtakım böcekler, bay· 
resi kalmıyacağını", eski Yuna - Anlatılıyor: Ahfet dayanamı - vanlar relip beni yiyecek. Onları 
nistanın bili anılan birçok pir ve yacak, yine dersleri!'e baılıyacak. bu gıdadan mahrum etmeie ne 
muharrirlerinin de yakılmıt oldu- Zaten bundan sonra Kara Davut'- hakkımız var? Tabiat bizden ban· 
ğunu, "zerresi bile kalmadı,, ~ • la ittifak edeceğine dair bir riva- ıi yem itini, hanıi hayvanını esir 
zünün ilmen hiç doğru olmadığını yet var. Ama Kara Davut çekini- giyor ki bizim cansız vücudümüzü 
HJ:niyecek kadar gençtir. Zarar yor, "Sonra bana senin keçin der- esirgemefe yüzümüz olsun? Biz 
yok! 0 da büyür öğrenir ... Fakat ler!,, diyormuf. birçok otların, etlerin sayesinde 
sinemaya gidip Jeanne d'Arc fil - Biz Ahfet'i, Kara Davut'u, ke- ıeçindiiimiz ribi bizi:n sayemiz
mini, filmlerini de mi görmedi?. limelerin manasını bilmez acemi d~ ıeçinecek otlar, hayvanlar var 
Onları gördüyse bir insanın yakıl- muharrirleri bırakalım da gelelim Ben duymaz, ıörmez, nefes almaz 
maaile şöhreti yıkılamıyacağını cesedlerin yakılması meselesine. olduktan sonra her zerrem onlara 

Zamanımız adamlarının kendile • helil olsun ... 

Fakat, Rokfellerin 97 sene ya
şaması da gene bir rekordur. M;f. 
yarderin buna muvaffak olması da, 
kendisine çok iyi bakması ve haya
tında . asla içki kullanmamı§ olması
dır. 

Rokfellerin içki kullanmaması, 
annesinin bir SÖ'ZÜ üzerinedir: 

Rokfeller 1 yatında iken, Ame
rikada i ki yasağı mücadelesi baş
lamııtı. Bu mücadele esnaaında, 

Rokfellerin annesi, yapılan tazyik 
altında, kucağındaki çocuğun bü. 
yüdüğü zaman ağzına bir damla İÇ· 
ki kovmıvacağrna yemin etmişti. 

Rokfeller, annesinin verdiği bu 
yemini tutmuş ve hiç icki kulJanma
mıştı. Amerikada içki aleyhindeki 
propagandaya da birçok para sarf e· 
derek ittirak etmitti ... 
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Çek Cümhurreisi 
Dr. Benes 

Bugün 59 yaşına, meslek hayatının da 20 inci 
yılına giriyor 

Bundan bagka, 19.?4 te Fransa ile, 
1935 te Sovyetler Birliği ile ve da
ima Milletler Cemiyeti siyasetine 
sadık kalarak, dostluk temin etti. 

Oktay Hanın pehlivanı-· & 
Oktay Hanın sarayı büyük bir 

orman içindeydi ve çok büyük bir 
bahçesi vardı. 

Çek Cumhurreisi Dr. Beneş 

l 923 te ilk defa olarak başve
killiğe seçilen Beneı 1926 da bir 
sene içi tekrar ba§vekil oldu. 

I 935 te de Milletler Cemiyeti 
a&aın blesi reisi seçilmittir. 

1935 te Cümhurreisi Masaryk 
ihtiyarlığı yüzünden, vazifesini bı
rakmağa karar verdiği zaman, 
kendisinin yerine, hükumetinde 
hariciye nazırlığı vazifesini üze -
rinde bulunduran doktor Beneş'i 
kendisinin yerini alacak en mü -
nasip adam buluyordu. 

Masaryk'i'n en yakın iş arka -
daşı olan Beneş, büyük bir ekse -
riyetle Cümhurreisliğine seçildi. 

Çekoslovak Cümhurreisi Dok · ---~----------
tor Beneş bugün 53 üncü ya§ına k ti 1 d 
giriyor. Bu 53 senenin 33 senesini Almanlar memle e m Z en 
siyasi hayatta geçiren B. Bene§ TUtU n ahyor 
Çekoslovakyanın ikinci Cümhur - Ankara, 27 (T clcfonla) - Bu-
reisidir. Çek cümhuriyetinin ha -
bası olan B. Masaryk'in çekilme
si üzerine onun yerini pek layık o· 
larak almıştı. 

gün §ehrimizc Alman tütün müba

yaat lC§kilAtı mümessili olan iki zat 

gelmiş ve lktısad Vekaleti ile tema-

sa başlamıştır. Bu mümessiller 
memleketimizden aldıkları 19 mii-

yon kilo tütün için kendilerine açı-

lan kredinin verilmesi hususunda 

Vekaletle bir anlaşma yapmak iste
mektedirler. 

Bu mikdar tütün takriben 1 5 
milyon lira mikdarında bir yekun 
tutmak tadır. 

Bu bahçenin bir kenarındaki 
büyük bir evde saray pehlivan -
lan oturuyorlardı. Bunların ara -
sında Mongollar olduğu gibi Kıp
çak ve Çinlilerden de birkaç kiti 
bulunuyordu. Bol hol yiyorlar, içi· 
yorlar, idman yapıyorlar; Hakan 
istediği zaman onun ve halkın ö -
nünde güre§ yapıyorlardı. 

Oktay Han bu güretlerden çok 
hotlanıyordu. 

Demir gibi bilekler ve bazular
la gergin bacaklar ve kalçalar bi
ri birine dolanırken tatlı bir heye· 
can duyuyordu. Bunun için pehli
vanlara iyi bakılıp bakılmadığını 
sık sık kendisi arattrnyordu. 

O gün de sabah erkenden kalk
mıf, onların bulundukları yere 
gitmiıti. Her birini ve yaptıkları 
talimleri dikkatle gözden geçiri -
yor; bazı emirler de veriyordu. 

Bu sırada kardeti Çagatay'ın 
lrandan geldiğini haber verdiler. 

Biraz sonra Çağatay sert adım
larla ve çatık ka~larla göründü. 

Oktay ona pehlivanlarını met -
betti. 

Çağatay: 

- f randa iken '( Çarmagon) 
söyledi. Oranın pehlivanları bi -
zim pehlivanlardan üstün olduk -
larını söyliyerek övünüyorlannış ! 

Dedi. 
- Celainler de boyla!'lnın ölçü~ 

aünü alsınlar! 
- İran buraya iki aylık yol. Bir 

Yzzan: 

Kadircan 

K.APLI 

- Bir Mongol hlk4yesl -

çok para Jazım. Gelemezler. 
- O halde ben getittirim. 
Hemen o gün İran valisi Çar -

magon'a bir mektup yazıldı ve 
pehlivanların c-önderilmesi em · 
redildi. 

Çarmagon otuz pehlivan seç · 
ti. Bunların başlarına da en meş· 
hurları olan (Pile) ve (Mehmet 
Şan) ı koydu. Oktay Hana gön · 
derdi. 

Pehlivanlar soy-Jndular ve Ok -
tay Hanın önüne çıkarıldılar. 

Bunlar, Çinliler ve Mongolla -
ra göre daha uzun boylu, hele 
Kıpçaklardan çok yakışıklı ve gür 
büz adamlardı. Oktay Han hayran 
hayran bakıyordu. 

Bu sırada veziri tlçiday dudak 
büktü: 

- Bu kadar yol parasına değer 
miydi? Güzellikten ne çıkar? Peh· 
livanlıkta lazım olan kuvvettir ve 
bu, bizimkilerde daha çoktur. 

- Öyle mi söylüyorsun? Dile · 
diğin pehlivanı meydana çıkar. E· 
ğer yenerse sana beş yüz kese al· 
tın vereceğim. Fakat eğer yeni -
lirse senden bet yuz at ısterım. 

- Kabul ediyoru~. 
Ertesi gün llçiday'ın pehlivanı 

bo1)1ı' 
ortaya çıktı . Bu, orta 'rİ ,J~ 
cmuzlu, uzun kollu 'Ve 1 Jeti' 
gibi bir adamdı. Göre~"' 
reklerine kork:.ı salıyor d" 

Oktay Han (Pile) !,e fi" 
H d. . ~·t· gore - ay ı yıgı un, I 

Benim yüzümü ak çıkar 

Dedi. Hak'°! 
- Ba!Üstüne, Ulu laJ'· ~ 
İki pehlivan, kap•t.~~··,Jll' I 

bacaklar geriliyor; go~ 
yordu. Biri birlerine dok içİ' 
biribirlerini yere serıne il~ 
sıya dövü~üyorlardıp·Je) ~ ~ 
pehlivanı bir aralık ( 1 ,ttJ· 

yer• nundan yakaladı ve .,.,,..,., 
kat (Pile) çevik .d~'Vf• ~ d" 

üstü dü~mediği gıbı, ~ 
rulmuttu. ~ 

Gururla salman ~üt 
ğırdı: 

1 
- Kendini sıkı tul· Jdf 

b. afi"".:. 
Ayni zamanda ır 

vikliğile ileri fırladı; d• 
belinden yakaladı, ha'Va Jd'tl'f' 
d b. k .. ··k ibi boY ~ ı ve ır utu g "'ısı' 
ca yere serdi. Adaır:caJ 
mikleri kırıldı. ~ 
· Oktay Hanla binlerce 
gın gibi alkıılıyorlardı. ı 

llriday sararmıttı. 
;r d" •• Hakan ona dön u 

gülümsedi: ıi~ 
- Yol parası bota Jı' 

değil mi? Getir bakabJll 
atı!... 

.y. lio * 
Oktay Han pehli 

Masaryk'in çekilmesinden evvel 
hariciye nazırlığında bulunan Be
neş, yine onun gibi, bir köylü ço · 
cuğudur. 28 mayıs 1884 te, bir ka
sabada doğmuştur. Bir küçük çift· 
çi ailesine mensup olan Bene§, 
Prağ üniversitesinde evvela hal -
kiyat, sonra felsefe ve içtimaiyat 
okumuştur. Doktor Ben eş, Masa -
ryk'in halefi olduğu gibi onun ta
lebesidir de: Prağ üniversitesin · 
de Beneş talebe iken Masaryk de 
profesördü. Parasız dünya seyaha-
s • .::;~~çti:~~:::i:~~~~::d:::; tına çıkan kadın 

birçok hediyeler ve ~ 
verdi. Hediyeler a~ kı' 
bir evle çok güzel bır 

dı. . ..• • 
Pile, iri kara goslu, ~) 

cutlü, sülün gibi gen~ ;;." 
dam altında ve dört d~ 
yalnız kaldığı zaınaD lll·=.,a. etmiş, Pariste, Sorbonne ü~iversı-

tesinde ve mülkiye mektebınde o· 

kumuıtur. ısos de Diion üniver · Amerika Cümhurreisi Rozve/i dara geldiği takdirde sitesinde doktorat imtihanını ve· • • • 

ren Bene§ Londrada da. kısa bir kendzszne gardzm Vadznde bu/unda 
müddet tahsil etmiş ve hır sene de -------------
Berlinde kalmııtır. 

Prağa geldikten sonra üniver - Yeni Sovgef elçisi 
sitede muallimlik alıyor ve 1912 
de üniversitenin içtimaiyat "ag -
rege" profesörlüğü imtihanını ve
riyor. 

Ayni zamanda dünya siyaset 
meselelerini yakından takip eden 
doktor Beneı profesör,Masaryk'in 
yakın dostu, fikir arkadatı oluyor. 

Büyük Harp esnasında, 1915 
te, memleektlerinden hariçte Ma -
saryk'le buluşan Beneş onunla be
raber, memleketin istiklali için 

Habsburg hükümdarlığına karşı 
mücadele etmeği kararlaştırıyor -

Iar. Masary~'in bu mücadele için 
teşkil ettiği "Milli Çek Meclisi" 
nin umumi katibi olan doktor 
Beneş, Habsburg hanedanı dağı -

lıp memleket istiklalini kazanın -
ca Masaryk Cümhurreisi, Bene§ 

de hariciye nazırı oldu ve harici-
~---._._, 

ye nazırlığı ile başladığı siyasi va· 

zif esini tam 20 sene memleketin 
istiklal müsadelesine sarf ettiği gay 
ret büyüklüğünde bir cehtle, bu 
vazifeyi gördü. 

Moskovaya dönen sabık Sov · 
yet büyük elçisi Bay Karahanın 

yerine, Sovyet Rusyanın eski Ri -

ga elçisi B. Karski'nin tayin olun

duğunu evelce haber vermittik. Ya 
M k,. · ı· · b"' .. k kında şehrimize gelip,Ankaraya gi asary ın sıyase ının uyu 

bir idarecisi olan Beneş, takip et - decek olan yeni Sovyet büyük el

tiği sulh siyaseti ile, Romanya,! çisi ~·. K~~~~i'nin yukarıda bir 
Yugoslav ve Çekoslovakyamn Kü· resmını goruyorsunuz. 
çük Anlagınayı meydana koydu. 

Dorothy isminde Amerikalı bir ~~-·--.........,,, 
genç kız, cebinde ancak 200 lira ol 
duğu halde, dünyayı dolaşma se -
yahatine çıkmıştır. 

24 yaşında bulunan genç kız, 
üniversite tahsilini yeni bitirmiş 
ve hemen dünyayı dolatmak için, 
yola koyulmuştur. 

28 tefrinisani 1936 da Ame -
rikadan bir Norveç yelkenli gemi
si ile denize açılan Mis Dorothy 
T rinite adasına gitmiştir. Orada, 
Buenos Ayres konferansına giden 
Aınerikan Cümhurreisi Roose -
velt'e rastgeliyor. 

Genç seyyah, burada Cümhur -
reisi ile görüfmüş ve ona, maksa -
dını anlatmı§. Roosevelt, genç kı -
zın bu te~ebbüsünü alkışlamış ve 
kendisine: 

- ne zaman dara gelirsen ba
na telgraf çek: Sana yardım ede -
rint, diye vaatte bulunmu,. 

Şimdi Mis Pariste bulunuyor. 
Ayni zamanda, müşkülat içerisin· 
dedir. Fakat, Amerikan Cümhur -
reisine telgraf çekip yardım is -
temeğe cesaret edemiyeceğini söy 
lüyor. 

Mis Dorothy, bundan sonra Al
manyaya, oradan Rusyaya gitmek 
niyetindedir. Rusyadan da Çine 
inecekmif. Fakat, bundan evvel, 
bir müddet bir itte çalıımak ve 

l'orrm::. tliinya sernlwtiru• çıh<m 
/wdm M•yyah Uoroti 

1 

para kazanmak arzusundadır. ı 
Hatta bir lokantada bula~ıkçı

lık etmeğe bile razı olduğunu söy· 
!emektedir l 

d 
~ ııu , . 

mes'ut insanı ol uğll . !..*' 
Fakat, hayır! -~' 
O belki dünyanın ell fi~· 

damıydı. Çünkü bu ıe~ ~ 
zel kızdan her zaınall ()11111' "-/ 
mak lazım geliyord~ 
sında oturmak bile J 
kutuyordu. ~~ 

- Evlenirsem ku~f 
ve ba§pehlivanhğı ~' 
Bir gün Oktay Ha~ııı ~,. 
tımın yere geldiğin• ~ 
se ömrümce yalnız 

iyidir. . ..A ff' 
Dedi. -~ı 
Genç kızı başındall ~,L_ 

tiyordu. Fakat bunu~ 
çünkü Oktay Hanın ibİ tif"' 

Onunla kardeş g "1"!: 
karar verdi. ·~~...il/ 

Genç kız, pehlı ~' 
ı .. o•• zavallıydı. Çün.<u 

sevmişti. Fa!<at !:es ç 
du. ~., 

Günler böylec~. g irj,,iı"' ~' 
Her ikisi de bırıb ,,. 

k . l . . kiyor~ ~ .....-· tı ça ıç er .m çe . difP~ ;.-~ 
van he:nen çekilip .g• ~ ~ 

Eh sonra Pile'nlll ., ;,,-' 
di ve Oktay Hana ~ 
kızı geri almasını ı · 
verdi. ti ... f" >J"' 

Ayni gün OktaY ·~ 
· .. ·· den geç• nın evı onun 

indi ve içeri girdi: 
- Pile nerede? 
Dedi. 

- Saraya gitti. 1' 
- Talim yapac•ıı 

(Sonu. 10 uııc 
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liarp sanatının biiyiik eserlerinden 
~is sergisi 1 FransalJı muhafaza eden ):!l:&ı.&& 

'' g, bittikten sonra k k b ~ ••ı •• k li ! b~fl.Pllan saraylardan OT UnÇ lT 0 Um UŞQ"f} l . 
• Oleden bcı 1 ıncmlekeUmfzue sigortacılık 

f§lerile me§gııl olan La Prevuccyanı algorta 
şirketi kaza ve harik kısımlarını tasfiyeye ve 
bundan sonra sigorta yapmamağa karar 

j( 

. ' 
1 

~!f~e~,~'~ı~!ı:~~=;~.~ Magı·not ·ıst·ıhka"' mları 'oıı taç gıyme merasımınden 
~i, ta, bütün dünyanın gözleri Pa- .._ 

•ergis' .1 • • S . 
lçıI ıne çevrı mıştır. ergı, 

btt ttlıttır, Önümüzdeki dört, 
~k a.y .zarfında sergiyi görmek 
iıııd'a.dıle, dünyanın dört huca -
le~ 11.n Parise gelecek ziy'aretçi -
., tu • 

Fra rıstler, ve ticaret erbabı, 
letd~aaya pek çok para getirecek· 
ltr ır. Bununla beraber, Fransız -
old ,~enelerdenberi hazırlamakta 
c, U ları bu sergi için milyonlar -
~i :ara sarf etmişler ve Sen Neh-
ltıe~denarında ikinci bir sergi şehri 
~td ln~ getirmişlerdir. Bu sergide 

1011 
enıyetin, fennin, tekniğin en 

t<iat:e~eınmül derecesi insanlığa 
)l • ~ılecektir. Sergi 200 hektar, 

ııı ık' 
b,.. ı milyon murabba metre a· ....... 
llt , uıerine kurulmuştur. 1900 se· 
hit•nde Pariste kurulan sergi da
~r olduğu halde şimdiye kadar 

K._ i\tıaad 1 h"t" 'l ··q h· a yapı an u un sergı e -
•çb' . ollt\ •rınin bu derece muazzam 

lıiıı ~dığı söylenmektedir. Sergi -
lltı ~Panışmdan sonra da olduk· 
~ iıbi muhafaza edilecek muh -
~:~~ergi binalarına, 34 milyon 

lıra.sı sarfolunmuıtur. 
tt ~u Parayı, Paris belediyesi ile 
~~ııaa hükumeti ve kırk hükumet 
ltıı etıni~lerdir. Sergi sarayı bina· 
~ıı altında yapılan tiyatro, dün· 
d~ l mevcut bütün tiyatrolardan 
\ta. lttiikemmel ve moderndir. Ti 
ı~nun temelini atmak için 
~lttt ,OOQ metre mikabı toprak ka 
~ 1fhr.Eski Trokadero sarayı ö· 
~~de, su fışkıran çelikten ma -
~. Qlneıhur boğalar kaldırılmış -
ltk Unlar, Fransanın dahili bir 
ler~~ belediyesine hediye edilmiş· 
biıı ır.\' eni inşa olunan Trokadero 
lq~ a.aının önüne 110 metre uzun -
bit ~e SQ metre genişlikte modern 
~il a.vuz yapılmıştır. Bu havu -
iille Ortasından 50 metre yüksekli
tta' •u fışkıracaktır. Su fışkırma 
b ••atı . . ·k~ ı t ıçın 100,000 metre mı a -
l't 

0ı>rak kazılmış ve üç kilomet
b0~~Unluğunda kanalizasyon su 
lebtl~u. döşenmiştir. llmi bazı sis
dltı tın Yardımı sayesinde, havuz 
~I fıtkıracak sular, karşıdan ba· 
~t~~~· bir ateş yalımının merdi -
Cakterı gibi, insanın gözlerini ala-

ır. 

~·· )'l>ılı..ı~el •an'atlara m"ahsus olarak 
lııilt\ '-n müze, beyaz taşlardan ve 
t~ i '-rinin en son terakkisine gö· 
•i,i:fl olunmuştur. Bu müze, Pa· 
' teknik itibarile en modern bi
~tL 1~1n bir modelidir. Bina, Sen 

q .. , •• 
lleb . Uıerindedir. Mimarlar, Sen 
~~ •ularınm geçtiği kıyıların 
~t'i '-kta olduğunu görmeleri ü -
taı:ı:e, temelin sağlamlığı için be· 
llıi 

1 
'n 200 kalın direk regzettir -

ti !derdir. Bu bina dahilinde, ser· 
'ıı' ev,rn ettiği müddetçe güzel 
) attara. . b .. "k .. . 1 
~l>ılac k aıt uyu numayış er 

lif h a. tır. Bundan başka, muh· 
l\Qıltı eı ınüze binası daha inşa o· 
~i i!Uttur. Bu müzelerde ilk köy 
~ .. e •on sistem şehir evi ve or -
•a u!r;İYatrosu ile bugünkü tiyar
lle\ltı.J erneleri gösterilecektir. Bey 
~U}'U~ el teşrikimesai enstit~sünü~ 
, .. ,, •arayında dünya mılletlerı 
f Ind k' • 1hi ıır•· a. ı ıdeal cereyanlarının ta· 
t' "o~ .. 
,1 bitrı:nüne konulmaktadır. Ser 

' 1 l>,tiı en sonra sarayın bir köşe 
' beled' • d. ~ b' k" ıyesıne, ıger ır o· 

Yeraltı şehirleri ismi 
verilen bu istihkamlar
da asri medeniyetin 
orduya f emin edeceği 
en büyük huzur ve 

sükunet vardır .. 
Londra, Mayıs - Meşhur lngi· 

liz tarihçisi filozof ve romancı \Vels 
"Di.inyalar muharebesi., isimli es~
rinde harb vasıtalarının kifayetsizli
ği dolayısile Dünya sakinlerinin bir 
gün Merih yıldızı ahalisinin akınına 
uğrayarak güneşin hayat veren nu
rundan kaçıp yer diplerinde yaşa • 
mağa mecbur kalacaklarını tasvir e
diyordu. 

Dünyalar muharebesi eseri 1921 

de yazılmıştı. fakat \Vels'in bu 
kehaneti ancak şimdi tahakkuk edi
yor. İnsanlar yer diplerinde yaşı
yorlar. Gerçi gökyüzlerinden bizle
ri tehdid eden hiç bir düşman orta
ya çıkmamıştır. Merih veya Zühre 
yahud diğer bir yıldızın - Eğer v<ır 
ise - fazla gelen ahalisinin dünya
mızda oturmalarına kalkışılmış da 
değildir. Böyle olduğu halde Av· 
rupa devletleri hududlarında "Magi-

--------------- not,, hattı ismini verdikleri tahkima
tı yapmağa başlıyalıdanberi lngiliz fesi de devlete terkedilerek mu -

asır ilim ve san'at müzeleri haline 
getirilecektir. Serginin en görüle· 
cek yerlerinden birisi de, Alma 
meydanlığma İn§a olunan muaz -
zam tak kapısıdır. Bu kapı, be · 
ton ile demire kartı ağaç ve ke -
restenin bir revanşı olarak inşa o· 
lunmu,tur. f 

Elliıer metrelik iki tane kulesi 
olan bu büyük kapı, Elisey ovasın· 
dan bakılınca, kilometrelerce u ·
zayan yeşil çimen tarhlardan gö· 
rülecektir. Kapı, kuleler ve mey -
danlığa doğru uzanan bütün te -
sisat yalnız ağaçtan olup, Fransız· 
ların ağaç ve oymacılık san'atmın 
mükemmeliyetini göstermektedir. 
Paris sergisinde Fransanın her 
şehri kendine mahsus birer köşe 
ayırmış ve o §ehre mahsus tipler
de binalar yapmışlardır. Fransız 
tehirlerinin binaları için 30,000 
metre modern yaya kaldırım ile 
son sistem birkaç kilometrelik ka
nalizosyon yapılmıttır. 

Se~ nehrindeki ada Fransız 
müstemlekelerine ayrılmıştır. Ma
amafih ada küçük olduğu için 
sun'i bir ıekilde genitletilip büyü 
tülmüttür. Ada üzerine zencilere 
mahsus kiliseler, Fransız müstem
leke Müslümanlarına mahsus ca -
miler mabetler inta olunmuştur. 
Müst~mlekelerdeki ev tiplerinden 
birer tane de buraya kurulmuştur. 
Bu binaların dahil ve hariçlerin -

d k . · at malzemeleri müstem-e ı ın§a . . 
lekelerden getirilmıttır. ~esela, 
Madagaskar' dan, büyük hır ça~ır 

t 
.. 1 . t'r Bu radırda, sergıye ge ırı mış ı . 3' 

1 k M dagaskarlılar oturacak 
ge ece a . , 
1 d B hçecilik, nefıs san atla -
ar ır. a d'l k d. 

b
. besi adde ı me te ır. 

rın ır şu . . . 
H 

. e göre çıçeklerı, yeşıl· 
er mevıım 

likleri deği,en muazzam p~rk da 
. . .. ··ıecek eserlerınden 

ıergının soru . 
b

. . . k'l etmektedır. Fransız · 
ırını teş ı 

l b .. t .. n serginin yaya olarak ge-
ar, u u w d" 
.1 b'I . ..,kül olacagım u -

zı e ı mesı mu . . 
.. k . tçilerle mısafırlere 
şunere , zıyare ' .. 

h ht l . f motörlu vasıta -
ma sus mu e 1 .. ı 

1 t 
. etmi'lerdir. En guze 

ar emın l' • d . 
1 S nehri üzerın e ış-

pavyon ar, en l 1 in a o unan l~meğe mahsus olarak ~ 
vapurcuklarla gezi)ecektır .. 

....... 
filozofunun kehaneti tahakkuk et • 

miş oldu. 
Boyları her devlet hududu uzun· 

luğunda olan bu hatlar biribirlerine 
bitişik birer yeraltı şehirlerinden 
başka birşey değillerdir. Bunların 
jr·inde bütün bir ordu aylarca, hatta 
'> 

Fransız askeri 

yıllarca yaşıyabilmektedir. Topçu 
kuvvetleri~in hayrete şayan derece· 
de artması ve hele tayyarenin inki
şaf ve tekamülü 1914 e kadar yapı· 
lan tahkimat şeklinin bugünkü ihti
yaçlara asla tekabül edemiyeceğini 
Umumi Muharebede tamamile mey. 
dana çıkardı. 

Zaptı gayrikabil ~ayılan Liyejin 
meşhur kaleleri 191 4 ağustosunda 
Almanların Belçikadan ilerlemeleri· 
ne mahi olamamıştı. Bundan baş· 
ka bugünkü cephelerin çok uzun 
yüz ve daha fazla kilometre uzun
luğunda olması mümkündür. Bina
enaleyh milli toprağın himayesi ve 
ayni zamanda düşmanın istila ve 
tahribatından muhafazası için yeni 
birşeyin keşfi ve keşfedilecek bu şe
yin hem tahrib edilememesi, hem 
de düşmana mani olmakla beraber 
m\idafileri için emin bir yer olması 
icabediyordu. Bu müşkülü Fransız 
harbiye nazırı i'vlaginot halletti. Bu
nun için de bu hatta "Maginot,, is· 
mi verildi. 

I\laginot hattı ne demektir) 
Her bölümü bir topçu "yuvası·· 

ından mürekkeb, biribirine mer -
but. nihayetııiz uzunlukta tesbih gi· 
bi birçok böli.imlerl. 

Bunlar o suretle yerleştirilmiştir 
ki bir kilometre arazi bile topların 

ortalama ateşinden kurtulamamak
tadır. Fakat bu sistem, dayanabil
mek için iki şartın vücudü elzem· 

dir: 
1 - Düşman toplarının atnnla-

rından top ve topçuların mahfuz 
kalması. 

2 - Topçuların uzun müddet 
mevkilerinden emin olarak rahatça 
yaşıyabilmeleri. 

işte bu zaruret, hudud boylarınca 
s~thın elli metre derinliğinde ha
kiki yeraltı şehirlerinin inşasını mey. 
dana getirmiştir. Bu şehirlerde bir 
insanın yı-.şaması için lazım olan 
herşey, bütün asri tesisat mevcud· 
dur. istediği kadar, istediği müd
detçe muiıasara edilse bile ... 

Bu uçsuz bucaksız yeraltı şehir· 
]erinin muayyen noktalarında sa
tıhtan birkaç santim yükselen kule
ler vardır. Kulelerin üstlerinde bu· 
lunan mitralyöz, top ve seri ateşli 
yu,·aları ve tarassud mevkileri ba

kırdan yapılmış kubbelerle gizlen -

mektedir. 
Maginot sistemi sabit ve müte· 

harrik olmak iizere iki türlii istih
kamlara ayrılmaktadır. Sabit istih
kamlar üç hattan müteşekkildir. 

Birincisi; yeraltı şehrinden müs· 
takil olarak bir sıra küçük küçük 
beton ve çelik istihkamlardır. Bun
lar biribiri arkasına iiç sıra tel örgü-

\'ermiş ve bunu alAl>adar makamlara blldil"' 

ııılgtlr. 
• Muamele vr.rglsl kanununda yapılmakta 

olan tadllAttıın bilhıı.ssa deri ve l!.rtik fabrt• 
kaları memnun olmu§lardır. 

• Şimdiye kadar vali muavininin re1sllğ1 

altında te§ckkill eden takıuı komisyonu dün• 
den itibaren kaldırılmış ve bunun yerine 
TUrkofiB mUdUrUnUn riyaseti altında bir ht• 

vet kurulmuştur. 
• • lzmlrdcn ıehrlmlze gelen Alman tUtUn 
mUmcıısllleri Ankarıı.ya gltml§ltrdir. 

• Şehzadcbll.§ında muhallebici Abdülkadl• 
rin kasasını soyan gençlerin muhakemeleri 
dün neticelenmiş AbdUlcclll 4 ~ene Uç ay hap 
se ve Eminle MUt1tak da ikişer bu~uk sene 
hıı.p~e mahk<ım edilmişlerdir, 

• Sıtndallarını kiraya \'erecek ıuı.ndalcılarm 
herhalde mUşterl ile birlikte sandalrla bulun 
malan mecburiyeti konulmuştur. 

• Liselerde imtihanlara bug-Un ~ııuıacaıc. 

tır. 

ler ve bir 0 kadar da eski şimendifer 
rayları ve ıııaire ile takviye edilmek· 
tedir. Bunların hepsi sahtın Üstüne 
birbiri arkasına öyle bir §ekilde sa· 
çrlmış ki yolları kapatıp tankların 
geçmesini imkan hariçine çıkarmış 

bulunuyorlar. 
Birinci hattın arkasında top yu• 

valarile ikinci hat uzanmaktadır ve 
asıl müdafaa hattı da burasıdır. Bu 
korkunç ölüm kuşağının takviye ve 
muhafazası için tatbik edilmiyen 
vasıta kalmamıştır. Mermilerin he· 
deflerini şaşırtmasın diye F ransada 
ormanların baştan başa söküldüğü
nü, birçok dağların ve tepelerin düm 
düz bir hale getirildiğini söylemek. 
yapılan hazırlığın derecesini ölçme· 

ğe kafidir. 
Nihayet iiçüncü miidafaa hattı 

geliyor ki bu da hepsi birden yeraltı 
şehrine bağlanan ve kuleler içinde 
bulunan en büyük çapta sıra topla
rından mürekkeptir. 

Sabit istihkamlar işte bunlardır. 
Bunların arkasında azıcık uzakta 
içine pek kolaylıkla tam te§ekküllü 
fırkalar sığabilecek yeraltı kışlaları 
vardır. Buralarda yerlerin dibinde 
binlerce inııan yaşayıp çalışmakta • 
dır. Hiç birşey, en büyük mermi
ler, en kuvvetli tayyare bombaları 
bunların hayatlarını tehdid edeme· 
mektedir. Sathın üstünde kulakları 
~ağır eden şiddetli giirültiiler bura
larda hissedilemiyecek birer fısıltı 

gibidir. 
Bir asker yerin yüziinde ve ya-

hud altında, nerede olursa olsun ay
ni şeylere muhtaçtır. Maginot ismi 
verilen yeraltı askeri şehirieri ordu
ya asri medeniyetin icablarından o
lan her tiirlii huzur ve istirahati te
min eder bir şekilde yapılmıştır. 

Şurada binlerce insana iki üç se
ne kifayet edecek şeylerle dolu ni
hayetsiz iaşe ambarları, Öte tarafta 
içinde yüz binlerce ton şarab bulu
nan havuzlar, bol ve temiz su ve
ren kuyular ,·ardır. 

Ya ışıklar? .. Tabii olarak elektrik. 
le tenvir edilmekte bulunan yeraltı 
şehirlerindeki ışık hemen de en kuv • 
vetli giin~in ışığına tekabül edebi
lecek derecede kuvvetlidir. Asan
sörler, elektrikli mutbaklar, kcına· 

lizasyon. hava değiştirme aletleri. 
sinema, tiyatro ve hatta futbol saha· 
ları bile eksik değildir. Herşey mÜ· 
kem mel. 

Hava değiştirme meselesine ge· 
lince, bu son derece mütekamildir. 
Hatta yapılan hava tahlillerinde bu
radaki havanın yeryüzündekinden 
yüzde 30 nisbetinde daha saf oldu
ğu sabit olmuştur. 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: s7 Harvest Z.?h~~l~. Sl!.r.,~a~1k'1. ö/~ürmüştiJj;:tıl 
Her Bizans gemisine iki Türk gemisi sancaktan ve lışlıkla o~durulduu_!'n'! söylüyordu. 

dogru mu soyluyoıdu acaba? 
iskeleden hücum edecek, düşman gemisinde karga- ' ·Belki hura-.ı ~izin C\İnizdir Ye. SİL 0ı; e)ler \':tr ki. onları 

l k b l b l · • , .f. d ·z k f de, e' in ize alıih olmak İ:::tcr--iniz. Fa· yor un ... Lakin, hiz onları şa l aş ar aş amaz tK.l tara, tan rampa e l ece . .. kat, bfainı burada pek lıak 17. yere lıu- ruz zannetme. 

Prenses irini gene o dayanılmaz Umur bey bu hali görür görmez Gemiden gemiye kumandalar lund ı,ğumuıu da "öyli~ emez;iniz ''i ter en nna hunları 
güzelliğile karşısına geliyordu. ön taraftakileri de arkadakilerin a- tekrarlandı: ''Bn:ela. hizim hur:ı~ a ne makırntlu rer ~iiyleyirn: 

Salahadelin beyle lbrahim bey ralarma sokmak üzere manevra yap. - Rampa edilecek. Sancaktan geldiğimizi hilmeniz laırın. Bunu hen '·ı:,"' clii. o kadını iildiird' 
d Ş. d B d ize kı;;nca anlata,_· un: "in ı yerlerinde duramıyorlardı: hr ı. ım i izans gemileri yakın ve iskeleden üşmana rampa ediniz! .• , 

11 _ Bence 0 tek gemi bütün şu mesafeden bir ok yağmuru altında Türk gemileri atıldılar. ':lforaya grlmekten asıl nıaks<ı<lr ltmıiniıı Frank olduğuntl 80 .. 

Jıll., "l
0
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llttl111ak , .C !:l
0

Zl
0 nJc })1°1· Ol"~. n)l' .. w ı·-· . ! { f eicİ bd fi.lodan daha degverlı.dı·r. idiler. Çevik Türk gemilerinin Ö· l " " - "~' oı;rcıu ıı;ıınız ıayc nt r - Jt .li, Bizanslıların ara arına birer kap- dd t r' 

B d ·· 1 d .. ·· ·· um nünden uzak]a<11amıyorlar, laAzrmgel- hakkında görü~nıckti. Fakat, dalıa ~' i- ... on ıl crcrt> lıü, iik hir şi t . · - en e oy e uşunuyor · " lan çevikliğile daldılar. . . · A .. .. bin• 1 Umur hey gülümsedi: diği kadar karşılık da veremiyorlar· nizc ynkla~tığnmz dakik:ııla lıir ('İna· mı ş \'e ı; c ı adeta lıutun 
_ Nı'çin? dı. Bütün gemilerde ayni sert ku • yelle kar ,ıla~tık: aki. lcr yaparak gür]eınişti .... : .. i 

mandalar duyuluyordu: . azh·tt ..... 
1brahim beyin on sekiz baharlık Bizans gemilerinin güvertelerin- "Bir kadın öldürülınii~tii... Fakııt Har\'e-.t: e-.kı ,. k"İde 

yüzü pembeleşti. de ikide bir yıkılanlar görülüyor; di- - Rampa et!.. Bağla!.. ileri!. '-Katili bulmak ve cinayet lıakkm· lıozmaıııı~ ' e gene a)Dİ ~e 1 

Salahaddin bey biraz pişkin çıktı rekl~rden aşağı yuvarlananlar, hatta Türk gemileri birer ikişer rampa da Lir fikir c,Jinmek içiıı. hııra) a gir- 'crıni!> ti: . I~ 
ve kekeledi: denize düşenler oluyordu. ediyorlar; bir taraftan halatlan bağ. elik. Bir tc:-adiif bizi e' in hodrum kıı· - "Bir cinayetle k.a11; .,. ~ 

_ Çok para alırız... imparatora Yani Asan bir taraftan prenses· !arken diğer taraftan Bizans gemile- tına indirdi. Oradan gizi i mndh eni derken plan mı :-Ö~ len~ş~i.IJl · bO~ 
istediğimizi yaptırırız. Belki prenses. lerin bulunduğu geminin halini göz- rinin yüksek bordalarına tırmam • huldıık. Gizli nıerdhenclcn de hura· - '"Katili bulmak ıçın ediJI 
Ieri kurtarmak için bize Sakızı bile den ge; iriyor; bir taraftan da asker- yorlardı. . ya çıktrk. Şimcli ~ize. bizi hu raya sc\ · girdik .. derken yalan söyleırı . e gl 
verirler. Hiç değilse bu taraflarda lerin üçer beşer ölü ve yaralı ola- Şimdi iki taraf arasında yer yer keden ilk nıakı-;aclı s(;yliyehiliriz .... , Frank 'ın hu sözleri üzer~ j # 
bizi serbest bırakırlar. rak saftan çıktıklarını görerek sıkılı. bir kara harbi başlıynrdu. Uan c~t. tekrar söze haşlamak iize- vcı:ıt. -;anki onun siiyll'tHkler

1
•0 ... ~ 

··y tıv~ ı2 lbrahim bey söze karıştı: yordu. Kılıçlar, palalar, topuz ve balta- re ~u~nnıştu. Fakat, kar)iısında, e .. ki na tıkaıııak \C dalıa fazla so ,;, 

- Dün onları bırakmasaydık bu- Fena halde kızdı. larm kalkanlara, yahud Bizanslıların ~crt , ·aziyctini lıozmadan <luran lıay- mııni olmak b.tcr ı;ihi, baydud 

gün yorulmıyacaktık. Hemen kumandayı verdi: ağır zırhlarına çarpmasından çıkan dud rei i hinlcnbirc yumruklarnıı 
51

• 11in iizerine atıldı. 

tı: 

- Dün onları sizin fidyeniz için 
salıverdim. Eğer vaktile onların ço
cukça kurulmuş tuzağına düşmesey
diniz bırakmak mecburiye tinde kal· 

mazdım. Doğru değil mi? 

Umur hey ona biraz sertçe bak· _Yelkenler mayna! Kürekleri sesler aralıksız bir uğultu halini alı- karak Rane:-t'in üzerine yürüdü: 1ki iriyarı aclam kapışul~# 
takviye ediniz. Askerler kürek ha- yordu. - Yulan siiyliiyorsun ! <liye ha· H:ırve t, ilk lınınlcyi o yap .I' 

İbrahim bey sıkıldı . Umur bey 
gülerek onun sırtını okşadı: 

- Zararı yok. Mademki ödeş
tik, artık dilediğimiz gibi yapabiliriz. 
Ehat beye işaret verdir: Prenses 
irininin gemis'ini kovalasın! 

İbrahim ve Salahaddin beylerin 

yüzlerinde §U mana okunuyordu: 

- Ah, biz de Ehat beyin ge· 
misinde olaydık!.. 

İbrahim bey geminin pruvasına 
koştu ve lazım gelen işareti verdi. 

Ehat beyin gemisi Anadolu kı
yılarına doğru döndü ve son hızla 
uzaklaştı. 

Umur bey ortada ve önde, diğer· 

leri de onun iki tarafında bulunu· 
yorlardı. Gemilere dünkü gibi şu 

kumanda verilmişti: 

- Her Bizans gemisine iki Türk 

gemisi sancaktan ve iskeleden hü • 
cum edecek ; menzile girer girmez 
ok yağdırılacak; düşman gemisinde 
yaralılar ve ölüler çoğalarak karga
~Iık başlar başlamaz iki taraftan 

rampa edilecek ... 

Fakat Bizanslılar kurnazlık edi
yorlardı. Onlar da pruva nizamına 

geçmişler ve her geminin arasında 
ancak yirmi kulaç kadar yer bırak
mışlardı. Bu kadar dar yere iki Türk 
gemısının gırmesı korkuluydu. 

Arada sıkışacakları gibi düşman ge· 
milerinin bordaları yüksek olduğu 

için attıkları oklar daha çok tesir e· 
decekti. 

Umur bey bunu anladı. 

Hemen ilk planı bozdu. Gemile
rini Bizans donanmasının etrafına 

bir halka üzerinde yaydı ve ok yağ
dırmağa başladı. 

Bizans gemileri Türk gemilerinin 
üstüne bindirmek, yakalayıp rampa 

etmek istiyorlar; fakat yakalıyamı· 

yorlardı. Çünkü Türk çekdirileri 

pek çevikti ve yelkenden ziyade kü
rekle gittikleri için her istikamette 
gidebiliyorlardı. 

Bizanslıların arkalarına düşen ge
milere pek az ok atılıyordu. Çün

kü dü§man gemilerinin kıç kasara

Iarı fazla asker birikmesine müsaid 
değildi. 

şına 1 Dümen suyuna dön!.. Yani Asan şaşkınlık içindeydi. ğmlı... Frank "m hoynuna sarılın•~ ";_;ti" 
Gerisingeri dönmek için gemile- Gemilerindeki askerler arasında ilan f;~t, üzerine ) ürüyen adamın atmrığa çalı§ıyordu. Fakat F~~ 

rin açılmaları lazımdı. hoşluklar çoğalıyor; filonun nizamı kar~ısındn, kcn<lisini mii<lafaa ede· tıın~ he) kel gibi. yıkılınak 
Açılıyorlardı. gittikçe bozuluyordu. Üstelik Ehat cck vazİ) et alını§, o da yumruklarını ılıı ···~ ~· 
Umur bey sevinçle haykırdı: beyin de Prenses friniye yaklaştığı Mkanık , c göğı:ıiinü gererek ilcrlemi~ • 8onra lıiicmna Frank 
- işler düzeliyor l görülüyordu. Bereket versin ki ge- ti: Hane t l.ıir nn ) ere yıkılıuak t 
Mehmed reis heyecanla atıldı: minin kaptanı son dakikada kurnaz - Ha)ır, yalan söylP.miyorıım... ini atlattı. Faknt, derhal k 
- Fırsatı kaçırmıyalım, Umur çıkmış, rotayı dosdoğru Trova kıyı· Sö) lc<liklcrimin lıep~i olnnı~hır. topladı \'e hu amin keodisi~İ tfll 

hey! Hemen aralarına girelim. larma çevirmişti. - Evet, siiylediklerinin lıep~i etmc~i ılii~ünıııiyen Frank 1 y 
- Evet!.. olınu~tıır. Fakat. olmu Jalıa :ha ka ı ı .... 

H erg ün· bir hikaye 
(Ba~tarafı 8 ırıci say1/adfl) 

çalı§mayı hiç bırakmıyor. Her peh 

nun içın geri almanızı yalvara • 
caktım. 

Gözlerinin ıslaklığını gizlemek 

Kömür havzası 
dlrektörlUğU 

livan böyle olmalı! 1 
.. Gideceği sırada genç kıza dön· 

du ve gülümseyerek sordu: 

için batını eğmi~ti. ı 
Oktay Han ona acıdı. Elinden 

lktısat Vekaletinin Zonguldak 
kömür havzası direktörlüğüne, i· 
sabetli bir seçim olarak, Vekale -
tin ticaret genel direktörlüğü mu· 
avini Bay izzettin Tuğrul tayin o· 

lunmuıtur. Bay izzetin Tuğrul mül 
kiyenin yetiştirdiği seçkin genç -
lerdendir. Uzun müdde t V-··· ... ·v ... 
vekaleti hizmetinde ve Odesa, 

Gümülcüne gibi yerlerin konsolos 
luklarında bulunmuş; aldığı her 
vazifede memlekete yararlı olmak 
kabiliyeti ile tanınmıştır. 

- Nasıl, pehlivan hoşuna gi -

diyor mu? Herhalde çok mes'ut -
sun! 

Genç kızın kirpikleri indi ve 
batı eğildi. 

Hakan merak etti; 

- Neden susuyorsun? Yoksa 
yanılıyor muyum? 

- Bir ekıiğim yok, ama ... 

- Söyle, söyle!.. 

tuttu. Diğer elile de genç kızı tuta
rak yatak odalarının kapısına ka· 

dar götürdü, pehlivana şunları 
söyledi: 

- Seni güreşmekten affettim. 
Çocuklarını görmek isterim. Baba 

olmak da bat pehlivan olmak ka • 
dar şereflidir. 

Biri birine sokulan iki genç· vü

cudü yalnız ve mes'ut bırakarak 

- Biz kardeı gibiyiz. Karı ko· --------------
ca değiliz! 

ayrıldı. 

- "" .... 
Oktay Han genç kızı ba,tan a

şağı kadar ıüzdü. Doğruıu pek ıe· 
vimli ve güzeldi. Sordu: 

- Niçin? 

- Bilmem!... O benden kaçı -

yor. Beni yanına ıokmuyor ! 
Oktay Han hayret içindeydi. 

Hatta kızmıftı. 

Hemen gidip onu bulmak :sfr 
yordu. 

- lıte, Pile geliyor! 

Dediler. 

Dönüp baktı ve pehlivaııı gör
dü: 

- Niçin sana verdiğim kızla 
kardeı gibisin? Niçin beraber yat· 
mıyorsunuz? diye çıkı~tı. 

Pehlivan boynunu büktü. Elle· 

rini uğuıturarak titrek bir sesle 
('evap verdi: 

- Yatamam. Bütün kuvvetimi 
güreımek için saklamam gerektir. 

Yoksa baıpehlivanlıktan ·lüıer•m. 
Onu seviyorum. Her güı~ g\iriıp de 

yaklafamadıkça üzülüyorum. Bu· 

Adliyece lfin lçyUzU 
ara,ttrllacak 1 

Adil tabbaf kAllbl 

Raif nerede ? ! 
Bulunamadı aranıyor! 

lstanbul ağırccza:::mda clunısması 
<lc\'am eden 5.000 lira ihtilas suçlu~ıı 
S2hık belediye tahsildarı Nadi Alınıe-
din Adli Tıb i~leı i nnımn ınüdürlii
ğiinde m ii~alıeıleye tabi l utuJına m · 

dan sonra, lıııkkımla ıııecli~ce verilen 

tıbhi rapor yerine rnlıt~ bir rapor lıa· 
zır1anarak ağırceznya g(in,leriltliği 
nokta ından, hir rııescle orta) n çık-

mı:,;lı. ,.Suçlu, ıleli değildir \C C'cza

ya elıliycti \'ar<lır. , şeklinde , criJcı: 
5 imzalı rapor yerine ":.uçlu. «lclidir 
\ ' C cezaya ehliyeti .nıktur., şcklinrlf' 

hazırlanan ve gliııdcrilen raporun. 

meal dcği~tirihnesi 'c 5 İmza tnklidı 
ımrctile Acili Tıh ba,katilıi Raifin e

seri olduğu ııokın:nndan talıkikala 
J;İri ilmiSiti. 

Do;;rudaıı cJo;;rurn Aıllivc Vckii· o .. o • ., 

!etinin tn) in ı•tt;ğ i nıcııııırlıırclan 111 · 
nıac•ı itilıarilc: V ck:iletı;e i~ll"n el çek· 

Birkaç güne kadar yeni vazi -
fesine başlıyacaktır. 

Kendisini kutlular, ba§arılar 
dileriz. 

tirilcn lıa,,kfıtih Raif lıakkınılnki ıniiıl 
tlcimımnıil ik tahkikatı hi tiııre. f czle· 

kc 'azılıııı~. ncticı' Vekalete hildirilt•· . . . 
ı ek. oraca vaziyet tetkik olunııııı~ 'c 
ondnn onra ıl:ı tııkihat icrıııoına ıııii · 

~aade wrilnıi~ti. 

~TüdJeiııııınıııilik. rc:::nıi C\ rak ii· 

zcrirıılc> nlıtPkiirlık tlıl\• :N a~ıııı~. i.,,. 
ikinci talıkikat saflrn:;mn 'nrııııştı. İş
le hu ikirH'i safhada Rnifin aılrc. İni' 

Yollanan crlpnaınc. kcnclisine tclıli:; . ~ 

edilcmenıiftİr. Çiinkii. o adrc~tc lıu-

lıınımıaıııı~. Aılli Tılıılnn )'f'ni a<lrt>~İ 

rnrıılunra ıl:ı. malfım olınaclığr ı·c' alıı 
;ılmnıı~trr. 

Bunun iizerirw HHirin ar:mııuı ... ı 
için noli-.ı• miizckkcrı· yollannıı~ Lır. 

lfoyl i nz11n z:ıın:ıııdaııhrri yapılım 

tahkikatın lıiitiin saflıaları. Raif, g:ıy· 

l'İmc' k11f hıılıınıln~n lı:ıl<l,. g<'f'tııi ... tir. 

Kcndiı:inirı nereyi' .:::ittiğinin lııı~iiıı · 
ll"rılr. nnlaşılııı:ıı::ı nııılıtt>ıııel,lir. Kır 

!;IJ> kac;ııuıılı~ı lı::ıkkınıla. rııii-lwı . 

menfi lıiç lıir~"'' lıilinııı İ ) 1"11 H:ıifiıı . 
ıtrand ığııı ı iiğrt>n inı t • kenti i 1 iği ıuf Pn 

adliyeye gclmc:ıİ " ' ;imıli huhınılu~u 
ycri lıahcr '"rnıcı:: ı Iİe ihtimal ılaİıi · 
lindc giiriilmckletlir. 

Uütiiıı hunlar yarım clak~ 
kı~n bir anm içine sıkışmıştL 

ılet zarf mıl:ı gerek hen. gerek ';,;'_ 
km arkada:.:ları lıiç müdabaJ.e ~ 
den eyirci kalmı:;tık. Belk• 
iniz iivli\'cvim: 1' ' . . • b~~ 

lfo: Gımı;stcrler arasında ~i,ı" 
'ardır: fı·inıizdcn biri, başka ... ~ 

:.. 'k. tll•'" 
ılih ü.:crt>k k<n ga ederken 1 1 

• .,;rf" 
.. , k t hirı il 

ıla kiııı st• karı~nıaz. I• a a ' r'f • 
'ki " -~J} rint• talı<ın<'a l'ckerlt>ri'e 1 ,.,,. . 

lıirilıirlcrilt> ı:lıarwa ile çarpı . ( 
ha~lar. 'bide~ 

Bunun irin. Han ~ı. rakı .. ~.M' 
• d" ,:t"~,,. 

~ı ıalıan<'a ':ekrııf'ıııi; . ken 1 d ,ti tf 
...... e a 

sih f'ndiği iı;in , orııı ,ıogu~ 

ıııi~ ıi... 0ıı'-ll11· • 
Frımk ınağ l iılı cılınu~ttı. ., (f' 

. . "k' . ı· 1 . wı.·ıhi'eıtı· ( L,,t 
ırın. ı ı 1111 ı ıır mu;.; ; .. • 
• 'k' ıar ... • 

kii, lıir kcrl", tahnnca ile 1 1 di1,ır'İf ' 
ı:ılrklı ı·:ırru~ırkcrı aınan ~eJJ dl . . . ...,. 
"oııra. lıazıı- km Yeti le çarP1

> 

ıııa~llıh olrııııilu . . ~ 
"'1·-•1i>etı ~ 1 Şiıııdi. lııı nğır ına~. 1~ ld~ 

<'ltııf'rnl"ı-i , c lıiz il~i kıŞ' 0
• d, 

. . - • 1 e(lerıfJJ "'.~il' ı~ın. na.:ıl ol~a nınglu 1 iil'.......-
ı·e ile ndnınlnrilt> lıcraber, idi· t 
ali'~ armnl"ı ilıtiınali fazla ,drll ~ 

Fııknt eh it> ,·rıınnndı. Ye • 
· • tl•· we 

karken "'ini Hnrv·c: ı'e uza il•· -
1. SoOr' 

- Barı alıııı. elet ı. 

Pili: ,.di.,, 
"\l n-;liılıi\rliıııi kıılııtl . 1'1oJ" 

, . · . ·ı irin•" ,,.,df I• akat. lı11 Pı-aı.en hırı 1 ~f,-. 
~ ·ı· • ..ı· I ··" !Hl~nnıış İn..,anJm· cler ı iZ··· lll'f' ft 

1• ·ı. . . . ··ı ı"rtJ1~ it nıız ıırı ıırııııızı o c ıı ... 
,nfl'"' ~ 

Yalııiz. araıııızrln c:iııHk: k,..,di ~ 
ı·ı•kahf't lıac: lıvor. lfrrkc. 1ca1't' if 
lın~l:ı ın: Hirilıirirniz lf' ~ aitd'" 

.. . 1 . ·ı . . . . ... apar ~·" 
"";.;ız ,." ıırı ıırmıı z ı ı' ~ -·A 

!erde ınn:;liılı ı>tııwğc çalıt, cill'~ 
" . "ki ~· Yalnız. ortaıJa şiıııclı 1 

1 
r,ll'Giff' 

c- • • f . Ka<IJJ1 var. ~cıı ılıra ı>ttın: ~: -
SCfüİıı ••. Bcıı de itiraf edt!,rd, 

1. 1 ··ı·· 1 ·ık ~ tııcrı "1"111 ı• o 11 o nr. · 
tiiıfl• aıl:ımı ıla lı en iilcliirıııii:; vd') 

(A ,./;ası 
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SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
saire DÜN ve YARIN il H 

== 

. Yüz ciltlik tercüme külliyatı i\ 
SATJLIK ARSA 

ACELE SATJLIK KAGiR KöŞK 
21 - Ercnköyünde eski istasyon civa

rında 6 odalı kagir iki buçuk dö -
nüm bahçe içerisinde birçok meyva 
agaçları ve iiç yüzii mütecaviz seç
me as'llayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin ServiEimizc 

84.Fo• h 'ti di . ~lfons Daode'nin bu şa- " • pisaneden Robcrt Rossa yolladığı i·.i·. 
flndan lıını.ze Haydar Rifat tara- Bütün milletlerin edebi, dört mektubu ihtiva etmektedir. Sa. :: 

~~ltçevrılmi§tir. Sa. 258 Fi. 100 içtimai, ikbsadi, mali öl - 160 Fi. 50 i! 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı· 
lan etrafı duvarlı ve müteacldit 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

troia'ıı e ÇEMBERi~ Andre Ma - mez caerlcrindcn ıcçmc ki· "'GÜNÜN TIUKUl\I VE iÇTi - :i 

SATILIK KAGiR HANE 

~n ın bu en giizel romanı 1. H. tablann tercümesi olarak MAi MESELELER/" Suphi Nurı U 
!h;.•:,. taraftnda.n dilimize çevril - - "Dun" ve Yann,, tercum" e t h . 1 t''" •• =.: ~"'• S. leri'nin tanınmış mu arrır c -

':rİc 365 Fi. lOO k··u· ·· J d imzalarını taı:l'-'an makaleleri kr- U 
ltıııı•-ıif· il.RET, BANKA, BORSAi) u ıyatı unvanr a tm a net· :t" .i.i ~ ~ 3. ri kararlattıralan yüz kitab. eüme ederek meydana gctirdigı t' ın tnenabie müracaat edile bir eserdir. sa. 240 Fi. 75 H 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya· 
kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha· 
vi kagir hane satılıktıı. ı 

müracaatları . 

CiHANGiRDE SATILIK ARSA 

22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met
re yüz 12 metre derinlik maktuan 
ı ooo liraya satılık arsa talip olan
ların Servisimize müracaatları. 

~>. ~ eydana gelen bu ser M ı · __ : tan 64 ü tamam seri halin- :: 

SATILIK KAGiR HANE 
5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kap lı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 
ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı · 

~ ta e u ıs ı)EFLATUi:* Haydar nifat la- :: 
2ı3 '"'ı·. 7r5arından yazılmıstır. Sa. de meydana gclmi• bulunu· ·ı · t " :=:·:: ". - 'S' rafından Türkçeye revrı mış ır. 

•nevı ~-ı yor. Solvin'i11 bir iln siizünü de ihlivc1 H 
da,. llif ET VB /l/T/LAT./* Hay- ~ Kolayhkla tedarik için etmektedir. Sa. 96 Fi. ;}5 ;: 
Qltzat nt tar. afmdan ç_c:vrilmiı:;tir. . •• ::·. t Le =; adone usulü ihdas edilmiştir. *GiZLi HARPLER"' Antoiıı\! ı. 75 nın yazmıştır. Sa. 158 ~ Bir kısmı pe,in, bir kısmı d" Zischka'nm bilh'assa dünyada pct - H 

'Rf"· ~ !r 1 t . k l •••••• l(~ 
11 

., IF KAVGASI* Karı Kaut . ğ aydan aya verilecek az bir ro etrafında dönen en rı u aı: H 
hıı ~s_y~lizmi nasıl görüyor? Ba- B para ile tedarik edilebilir. göstermek için yazdığı bu mühimi·.:.:. ı.:_ '->iibth z k · Eı eseri H. Varoğlu Türkçeye çcvır -

~k~5Ye ~vri~m~;~i~~ ta~::m~;~ ~,~ (Külliyatın birinci serİ5İ mi~tir. Sa. 250 Fi. 75 i:i: 
(1 - 10 kitab) peşin 236 "DISRAELIN'in IIAYATJ• And • 

.;~ ~>iSiN• Bu külliyat, dört ki- i "•her ay \ 00 kuruş, ikinci" re Maurois tarafından yazılmış, !. !! 
! tında: ınde .. Bay H. Nazım tara • R ri ( 11 inciden 20 inciye ka· H. Alişaı tarafından Türkçeye çe\· - ~i 
, ~ba tercume edilmiştir. Birinci ~ dar) peşin 504 ve her ay ıilmiştir. Sa. 2SO Fi 100.i .:.·'::·:. 
da\

1
· .: li. Ten'in Rasin hakkın · *METAFiZiK N:ED/Rfl. Heide • 

"Ctk' ~ 100 kuru~, ürüncü ıseri ( 21 lıı%r Iklcri methal olarak alın- F.I :t :t ggcr'in bu eseri Almanca ve Fran - .:.: 
't . S:ı.. 260 Fi. 75 ~ inciden 30 uncuya kadar) sızcası karştiaştırılarak Suud Kc- :: 

lızıs:~I SIN/Fi iHTiLALi ve KA· 1 peşin 532 ve her ay 100 ku- mal Yetkin ve Mazhar Şevket ta · n 
rl:ıdaıı MEUUNU<'S Lenin tara _ ~ ruş; dördüncü seri (31 in- rafından lisanımıza çevrilmiştir.. :: 

~•rı1ar Y~ı.ılan bu tcnkld e>eri Bay ~ ddcn 40 ıncıya kadar) Pc- Sa. 48 Fi. 25 f! 
t~itın Rıfat tarafından lisanımıza ~ sin 520 ve her ay 100 ku- *YENi ADAM* Akademi üye- :! 

•P._ !§tir. Sa. 150 Fi. 60 ~ • ( 41 !erinden F. Strovski'nindir. Hay- Ü 
~çd~llalII HAYATTA LA.ŞUUR~ § ruş: beşinci seri inci- dar Rifat tara.tından Tilrkçcye ter- :i::·~·:.· 
"il~· labedilen Dr. C. Yung'un g den SO inciye kadar) peşin cüme edilmi§tir. Sa. 165 Fi. 75 
fı:ıda.ıı 1 .?oktor M. Hdyrullah tara- ~ 188 kuru§ ve her ay l OO ku- • iRSiYETiN TESiRLER!• DoK •• 
• Sa lilrkçeye tercUme edilmio . İ ruş ; altıncı seri ( 51 inciden tor Nihat Kip ve öğretmen Remzi !! 
"'ıs' l81 Fi. 60 1 60 ıncıya kadar) peşin 136 Türker tarafından çevrilmiştir. ı:>a. U 

t.ıibi : A.H ANA DOGRU* Fransız ve her ay 100 kuruştur.) 236 Fi. 75 ii b.ı ~-ta1Ycrloti tarafından yazılan ınmıııımınıınııımnnınııımnmnımınmnıımnuıııınıumnınmıım *POLiTiKA FELSFJFESI• Sa<..1- H 
ri!: b, 1. H. Ali~an tar:ı.fındaıı ri Ertem birçok ecnebi eserlere mü- i: 
~eye '"'evr"l · t' S 29? •f{.APITALIZM'in BUHRAN/• Pro :: ~ ~ lO ~ 1 mış ır. a. - racaat ederek meydana gelirmiş · H 

~ O fe3ör Gaetan Pirou'nun bu eserini :: J R tir. Sa. 220 ~"'i. 75 .. 
~1 .. • A.SIN• Külliyatın ikinci cil A. Hamdmi Başar lisa.nımıza çe . ·:= .. =:: • b *ESTETiK* Suud Kemal Yet -
~e· 0 • Nazım tarafından Türk. virmi~tir. Kitap, kapitalizm, gü • :: 

,. <;;evrilmiştir. Sa. ~56 Fi. 
75 

dümlü ökonomi, yeni sosyalcılıl\. kin Estetiği Fransızcadnn tam ola- i.:.= 

~ -.'.:0!1/0 BABA• H. Dö Kalzak' kapitalizmin ilerisi bahislerini ih - rak lisanımıza çevirmiotir. Sa. 3'l ;; 

~ fat buyUk romanı Bay Haydar ti va etmektedir Sa. 112 Fi. 50 Fi. 
25 

g 
"' tarar *SALAllBO "' a·· t Fi be t' *ENE!T• Virgile'nin bu eseri "l~ir mdan Tilrkrcye çevril • us av au r :::=;·:: "· Sa. 370 Fi. 101) in senelerce tetkikatta bulunarak Ahmet Raşit tarafından Frans!z · 
~~~-LILIGIN PSiKOLOJiSi• yazdığı bu eseri t H. Ali~an Türk- cadan dilimize çevrilmiştir. Sa. :;4ş ii 
h •. --, Unıversitcsi akliye müte _ çeye çevirmiştir. Sa. 434 Fi. 125 Fi. 100 :: ~.sı Dr. Bcrnard Hart'ın bu *J. RASiN ° Külliyatın son cil. *PARAc: Dr. J.-. REİNERS'deı: H 
1,-ı:l'i "kı · d" H N. ta f d Tür" k Dr. Muhlı"sEte tarafından dilimize •• 
~ı"'"' ıye ve asabiye mütehassıs- ı. · J. azım ra ın an -ı ... ıız..ı l ·ı 1• .. tı'r Sa 174 Fı· 60 c:evrilmiştir. Sa. 45 Fi. 25 
V:l'~;~ ~an Dr. · zzettirı tarafından çeye çevrı m -ı • • • -·""lle ed"l · *JIETAF!Zfl{ * Aristo'nun bLı *SEZAR.., Plütark'ın bu meş . 

•tr ı mıştir. Sa. 180 Fi. 50 \ıı, n~IOJ>111 AR SELLER/• Mcş • eserinin birinci cildi Hilmi Ziya bur eserini Haydar Rifat dilim11,, 
• ~~r Us ediplerinden tvan Turgen- Ülken tarufından tercüme edilerek çevirmiştir. Sa. 133 Fi. 40 
'iatrarından yazılan bu kitab! bazı notlarla bir de tahlil ilave o- *!Lfttl FELSEFEq F'elsefc l:J . 
\'iı... l.ade Sil 1' lunmuı::.tur. Sa. 110 Fi. 40 rctmcni Zıya Osman tarafından 
~ıır reyya ısanımıza çc- "" ·=.= •• ::. •itir. Sa. 255 Fi. 75 *iSKEN DER * Plütark'ın bu e- çevrilmiştir. Eser Ecichenbnh 'ııı 

1 ~ia 1~GEREK DVGOMV* Fran . serini Havdar Rifat Türkçeye ~c . dır. Sa. 82 Fi. 40 ::··.·:: 
:'lli;ıt'\l<ıuriac'ın bu güzel eserini virmiştir. WSa. 160 Fi. 60 *KARINCı1L.4RIN TIA1'.1TJ.ı 

. 

~~2JÇe1}cFI>i.ey6a0mı Sah çevirmi§tir. •KADIN VE SOSYALiZM• Au. Maurice Maetelinck'in bu eseri Men ::-~=.·=~=~ ... 

• -ı gust Bcbel tarafından yazılan bu met Naci Ecer tarafından 20 bi -

CıJdid: RASINo Külliy.ıtın üçüncü kitabı Sabiha Zekeriya dilimize rinci basışından çevrilmiştir. Sa. 

%ııe lt. B. H. Nazım ta'!"nfından ter çevirmiştir. Sa. 408 Fi. 100 157 1'~i. 75:; == .. :=·:·:. ! 8 ;dilmiştir. Sa. ~50 F~. 75 *DEMOKRIT* Filozof ve simya. *DEMOSTEN* Haydar T:.ifat 
• tQıbi c~MIMI SAADET.,. Büyük Rus cı Dcmokrit'in ahlaki düşüncelerin. P1ütark'dan dilimize çevirmi§tir. :.·:.· 

, ~teai ! .Tolstoy'un bu cidden güzel den başlıcalarını bir araya toplı . Sa. 45 Fi. 35 :i 
: ~&.tınd lışan Zade İsmail Hakkı ta- yan bu kitabı Haydar Rifat ter - *ÇIÇERONfl. Gene Plütark' H 
'! ~a, 

1

an lisanımıza çevrilmiştir. cüme etmiştir. Sa. 48 Fi. 25 dan Haydar Rifal rıtrafından ler- !i 
12 }4,. 

5
o *DiNLER TARlllfç Üniversite elime edilmiı::tir. Sa. 95 Fi. 40 :ı 

i •ıs ı. ~ n i ~ııfınd 'l'A.'I'ISTIK* Andrc Liessc ta- dinler tarihi doçenti A. Hilmi Bud. *HIPNOTIZ!tfAq. Dr. Pierro: if 
ll~1 an yazılan bu faydalı eser da. bu eserinde Türk medeniyet v.~ Janet'ten bu fe\'kalfıde istifade ve il 

11 
rrıı,.. ku··ıtu··ru··nu··n klasik dünyaya saçtızı meraklı e"erı· Cemı' l Sena Ongun ta -

1 

i \~lın · ...... Suphl Nuri tarafından ~ "' H , ,.
0 

1§tır. Sa. 60 I• i . 30 nurları göstermiştir. S:ı. 400 Fi. 123 rafından dilimize çe\'rilmiştir. Sa. :: 

i Q~OOUK DV.5VRENLER f# H. *FiLOZOF! ve SAZ..'AT* Suud 335 Fi. 100 n 
ı ~ıı. le - M · •· b · t Kemal Yetkin'in birçok büyük mü- •fNSAN• tıtsan ve onun kendi - ·: 
i ~rı cnusıcr ın u cserı . k İi 
j t~il"'· llasin tarafın·~~n tercüme elliflerin eserlerine ba13,·urara yaz si, cemiyet ve kainat karşısındai< :: 
:.. ~tış1tir. Sa. 205 Fi. bO mıRtır. Sa. 116 Fi. 40 durumu adını ta~ıyan bu eı;cr Fr !: 
j ~lic~ lll ve FELSt.FE• Moritz .•ETIKA• P. A. KROPOTKlN' Paulhandan Mehmet Naci Ecer ta- fi 
, l't.~lli tarafından yazılan bu kıy- in "Etika ve ahlakın kaynağı \'e a- rafından tercüme edilmiştir. SJ. ı: 
j loı.İ?ııı."';ri Hilmi 7.iya Türkçeye çıhşı" namındaki eseridir. Ağaoğl•ı 15? Fi. 50 ji 
ı1 ıı;(.'~~lır. Sa. 52 lt~i. :10 Ahmet dilimize çevirmiştir. Sa (:.l'EN I 1\ A DiN* Cemil ficna i! 
! f"J.rich"'~IYETIN ASJL.LARI* Jt'ri- :HO Fi. 100 Ongun tarafından ya?.ı!mıı;tır. sa. H 
, ~. ıt li'"llglis'in bu !dymctli eseri *TIERAKLIT* I<~ilozof ve eser • 81 li"'i. 10 H 
j 1 ~\>riı~?lttin tarafmdnn dilimi

7
.c lcri hakkında Anııtol ~~ranstz'ın bir (:.Vf KONTUN ôDVM V ~ Marsd ii 

' 'ııJŞtir. Sa. 280 Fi. 100 mukaddcmC'sini t.a§ıyan bu eser Prust.'dcn Haydar Rifat t.arafındaıı g 
l l'~ birı ~VMDAR MiLLET* lsviç· Haydar Rifat tarafından dilimi<=e tercüme edilmiştir. Sa. 57 Fi. 30 :; 
: "(!~İli C§ık cumhuriyetinin eski baı:; . c_:c,;.iJnıiştir. Sa. 48 Fi. 25 • LIZA • Rus edıbi Turgcnyef'm H 
1 ~· erınd 'l> t cıEt:'* Profo ·· 1 d SU S · H ı ~1 V· en temyiz mahkemesi re- ı;c RURT ı.l!UC Zr, '" en guzc romanı ır. reyya amı :: 
1 ~ ·b ırg;ıe Rossel tarafından ya- sör Dr. p, Yanet tarafından yau · Eren tarafından dilimize çevril - li 
1

1 
~alj\escr Söylemez oğlu Galip lan bu eseri Cemil Sena On;?UD Tilr1< miştir. Sa. 277 Fi. 100 ~i 

ı ~4 F'ı ,,, arafından sevrHmiştir. S.ı. (eye tercüme etmiştir. Sa. 230. '(: Lcneide* Virglle'in bu eseri ;: 
: ,,. · uO Fı· . ,.,.,

5 
Haydar Rifat tarafından tercüme :: 

• t ~ e :: j ı>ıı na. 'Nl JLM! ZIEJNIYF:T* Gas . *DE PROFUND/Sfl oscar Wıı- edilmiştir. Sa. 326 Fi. 100 H 
,i ~' 1Jı~elard'ın bu eseri Hllm i Zi . de 'in bu eser inl BAY Burhan Top- •El' f,/ t,1 K• Fra nsuva Moriak' ı; 
il lll)ı.iştı <'n tarafından tercüme c- rak Andrc Gidf"'in batrra ve dil • m güzel bir romamdır. Haydar Rı-. :: 
·~~::... r. Sa. 210 Fi. 7!'i diişncclf"ril<' birlikte Müellifin h:'! - fat t('rcümr> etmiştir. Sa. 48 Fi 20 g 

... :··· .. ···:····.. . .................................................... = _ .. :=::: 
...... ::::::::::::::::~:::m:::::::::::::::::::::::r:::~:::::::::::::::::::::..................................................... .. 

SATILIK KÜÇÜK ÇiFTLiK 

23 - Ercnköy Bulgurlu şosesi üzerin· 
<le yüz döniimü mütecaviz kriz
me olunmuş arazisi dcrun~nda 
müteaddit kuyuları ve havuzları 
ve Marmara denizine nezareti 
bulunan köşkü ve cşcari müsmi
re ve gayri m.Jsmiresi bulunan 
küçük b ir çiftlik ehven fiyatla sa
tılıktır. Talip ol:ınların Servisimi· 

ze müracaatları. 

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

katlı beşer odalı bahçe terkos ve 
elektrigi vahi iki ev çok acele sa· 
tılıktır almak istiycnletin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
1 ı - Maltepe •ile Boı;tancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittis:ilinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
12 - Arnavurköyü ile Bebek araaında 

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

SATJLIK KÜÇÜK APARTIMAN 
14 _ Arnavutköyle Bebek arasında 

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

ur. Son fiyat 5000 liradır. İstek . 
lilerin servisim:ze müracaatları. 

SA'TILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza. Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti f evkalad si •e a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı tcrkos. elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır . Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
ı 7 - Maçkada aktar sokağında altı oda· 

lı ve bahçeyi havi ahşap han~ 

2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimiu müracaatları 

SATILIK EV ARANIYR 

SATILIK YALI ARSASI 
24 - tlsküdarda Şemsipaşa nam ma

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

müracaat. 
SATILIK EV 
25 - lstanbulda Topçularda Ramide 

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

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

(V. P. 1444) 

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

poliste çalıştım. Tahsilim orta
dır. Elimde vesikalarım vardır. 
Verilecek ücret ne olursa kabu-

le hazırım. 
Adres: Karaköy N ccatibey 

caddesi 222 No. da Şerafettin. 
l~ ARIYOR 
27 - Resim, afiş ve saire işleri yapar. 

Güzel sanatlar akademisi tez
yini kısmından 2024 Reşat Er

lcş. 

/\Id KOVANI ARANIYOR 20 - Fener yolundan Bostancıya kadar 
olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranryor. Sat· 28 - Satılık fenni arı kovanı. kalıp 
mak isteyenlerin ı;on fiyat ve eve peteği, ve petek kalıbı olanların 
dair izahatlarilc servisimize müra . biçim ve fiyatını servisimize bil-

caatları. dirm-::lcri. 
Bunlar. almak veya satmak isı:ycnl eriıı ve bu işlerle alakadar ~!anların 

Ankara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat-

ıarı. 

Mühim kolayh~lar 
ı\şa~ıclaki hizınetlc:rden birine ihtiyaç · 

tarı olanlar. 
Dir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndeı erek 

veya b:zzat gelerek seıvisimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşafıdaki hususlarda kendilerin•e 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşünüp halledecek, işlerini görecek · 

tir: 
ı - Mobilya, C§ya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenlcr, 

2 - Kat;p, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenlcr ve bu hizmetlere talip olan· 

lar. 
3 - Kiralık, satılık ev, aparuman, c.lük· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak,. ki
raya vermek. Almak veya satmak ıs -

ti yenler. 
4 _ Ders \•ermek veya almak istiyen-

ler. 

5 - Otomobil almak satmak veya iş • 

lctmek istiyeııkı . 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 

ettirmek istiyenler. 
7 - Terciime ettirmek veya tercüme
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle sarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERVlSIJ ndc bu i ılcrle meşgul 

olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge

tirmiştir. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.• 

maz:. 
Vakit Propağanda Scrviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cacl. latanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıra{: Propaganda Yakıt 

r • . . . ,,., -... 
• • r. • 
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lstanbul Defterdarlığından: 

~ 

Büyük Radyo 
müsabakamız 
Müsabakamıza iştirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

Rad_lJo müsabakamız 
nasıl olacak ? 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 Tafsf Ullı okuyunuz. Daha fazla izahat almak 41 

isterseniz hergün idaremize müracaat 
edebilirsiniz 

Bir müddettir kuponlanru koyduğumuz radyo müsabakasının zamanı 
yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafile bildiri • 
yoruz. 

M-:.isabakaya radyocular da i§tirik edebilirler. 

RADYOCULARIN lŞTlRAK ŞARTLARI 

ı - Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak üzere iki 
esas Üzerine tertip edilmiştir. 

2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak edebilir. 
~ - Müsabakaya i~tirake çağmlan ve bunlardan iştiraki kabul edenle· 

rin adlan önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~:tuplar gön
derilmiştir isimleri unutulan müesseseler tafsi1at alabilirler, iştirak 
edenlerle iştirak etmek için mUracaat edecek firmaları peyderpey 
bildireceğiz. 

4 - Milsabakaya i§tirik edecek radyolar memleketin tanınmış müta· 
hasınslarmın iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve tecrübesi
ne arz;olunacaktır. 

s - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika makincle· 

rinden ayrı ayrı birer birinci tdrik olunacak ve birinci gelen ilan 
edilecektir. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak ve oku· 
yucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTİRAK ŞARTLARI 

] - KURUN Gazetesile neşrctmektc olduğumuz kuponlar 120 olunca. 
en son on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz malümatın yazılı ol
duğu bir kağıt ile birlikte biz.e gönderilmi§ olacaktır on altıncı gün 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. 
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İsmi 
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Mordo Pinhas. 
B. A. Karako 

Mustafa 

Avram Menahem. 
Riza 

Ropen Taşcıyan 

Ropen Odabaşyan 
Manucl Melko. 
Sergi& Ayvazyan. 
Andon Mihal 
Mustafa Hamdi. 
Maryanti Beyko. 
D. A. Karako 

Albina Kanyo 

Ester 
Abraham 
Ar gire 
Mehmcd 
Halil 
İsmail 

Karii Moskoviç. 

Kemal 
Sergis 
Karnik 
M. Marike 

Kuli Oğlu Gülem 
Kurtez Vitali. 

Cezayiı 

Muııtafa Akif 
Os.ep 
Dimitri 
Zaven 
Onnik 
Raznik 

Simon Yakup Oğlu 
Karnik 
Mannik 

Mehmed 
Mehmed 

Fahri 

Osman 
Necati Hasan 
Viktor Bessen 

İsakMirhayım 
I 

Hasan 

Hüseyin ve Ş. 'Oimitri. 

Pahli Haçet Oglu 

M. Nuri 

Mehmed 

Yusuf 

Bobor ve Azarya Mizrahi 

Melek Riz;a. 

Virjin 

Akribos 

Yaser Mayo. 

Mcir .Eligulaşvili 

M. AH 
'1 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret tam bir ta

kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika radyoları için 
yalnız birisine iştirak olunabilir •.. • Her iki radyo makinesine ait mü
sabakaya girmek i~in iki takım kupon göndermek lazımdır. 

60 l'cner Dursun Hasan 

3 - Kuponlarla gönderilecek .kağıtta ıu malumat bulunmalıdır: 
'A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 

B - Senesi. 

C - Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 

4 - Müddeti j~inde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi markalar faz · 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında iki birinci 
aynlacaktır, birine bir Avrupa diğerine de bir Amerika radyo ma · 
kinesi hediye edilecektir. 

Eksik kuponıarınızı gazetemiz idaresinden 
fedarlk edeblllrslnlz 

Kuponları biriktirme._2i ihmal etmeyiniz. 

V AKIT Prppağanda Servisi 

z·r 

61 
62 
63 
64 

65 

66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 

" .. .. .. 
.. 

" 
.. .. 
" 
" ,. 
.. 

Mehmed 
Cemile 
Fahir 
Hüseyin 

Zeki 

Zeki 
Kasım 

hmail 
Mehmod 
Nuri 
Hasan 

Mustafa 
İbrahim 

S.:ınatı Adresf 

Ku aşçı H . A. Cel!l B. Han 1/ 2 
Komisyoncu H · A. Rıuvan B. Han 12 

Ardiye H. A. Emiroğlu Han 30 
Komisyoncu H. A. ikinci Vakıf Han 2 

Kahveci 
Aşçı 

Kahveci 
Terzi 

H. A. Sadiye Han Bila N. 
H. A. Tahtakale C. 9 

Ağa han merdiven altı 
H. A· Ateş Oğlu han 3 

1 
Su ve şerbetci Rıza Paşa Yoku~u 102 
Teb::şlr tmalcisi Baltaet Han 22/ 23 
Eibiseci ,, Yenicami avlusu 68 
Sirkeci 
Mütcahhid 
Tuhafiye:i 
Komsiyoncu 

,. Asmaaltı 23 
,, Tahmis sokak 4. 
., yemeneci 20/ 1 
.. ikinci Vakıf Han 2 

.. 
Tütüncü 
Hırdavatçı 

Kahveci 
Aşçı 

,, Ridvan H. 14 

istlrati Han bila 
H. A. Barnatan Han 40 

H. A. Yenicami sokak 1/ 5 
Erzak Anbarı 32 

Aktar Aktariye 9 

Yorgancı H· A. " 2l 
Komisyoncu H. A. Barnatan Han 39 

Aşç~ H. A. Yenicami avlusu 22 
Manifaturacı. H. K. M. Paşa 116 
Kurabiyeci. H. K. küçük Yıldız han 18 
Komisyoncu H. K. Havuzlu Han 17 

Kahveci 
Komisyoncu 

H. K. Arka sokak 8 

,, Havuzlu Han 26-27 

Müteahhid H. K. Sabri Safa Han 12 

Mantocu H. K. Camii Şerif 25 
Döşemeci H. K. Kürkçü Han 12 
Sandıkçı ,, .. 6 
Terzi ,. ,, Havuzlu han 22/ l 
Manifaturacı. H. K. B. Çorbacı Han 29 
Bakkal M. Paşa 42 
Çorapçı 

Marangot 
Havlu 
imilciıi 

Sebı:eci 

Kundura 
im.ilcisi 
Kundura 
Tamircisi 

.. .. 106 

M. Paşa Yarım Taşhan 78/ 3 
M . Paşa Cafer ağa C. 12 

M. Paşa Çifte saraylar S 
M. Paşa Küçük Yıldız 
Han 3 
Sultan Odaları 19 

Kahveci M. Paşa Nuruosmaniye 78 
Kömürcü M· Paşa Nuruosmaniye 78 
Manifaturacı. H. K. Havuzlu Han 25 

Kumaşçı Haçopulo Han 
14/ 1 

O teki 

Kavun:u 

Bakkal · 

" 

Elbiseci 
ve §apkacı 
Kuap 

M. P . Nuruosmaniye '"' 
104, 106, 54-21 

H . A. Hasırcılar ı 4 

1:1. A. Sabuncu C. 55 

H· A. Tahmitönü 73 

H . A. Yenicami avlt~su 71 

H. A. Tahmis C. 38 

Hırdavatçı H. A. Mupuççular 17 

Kolonyacı 

Ağızlık 

Tamircisi 
Dökmeci 

Ardiye 

H. A. Ced:d Han 3 l 

M. Paşa Mahkeme 36 

M. p. Mahkeme 24 

H. K. Servi Cami 21 

Manifaturacı. H. K. Riza Pa~a 91/ 1 

Ardiye 

Kömürcü 

Kahveci 
Manav 
Manav 
Kalaycı 

Kömür de
p0&u 

.. 
Kahveci 

H. K. Büyük Yıldız ilan 
Merd.ven altı 1 

Seferikoz Küçük M. P. 
25/ 27-1 
Gülcami K. M· Paşa 99 

,. .. 111 
Abdi Subaşı Fener 2 
Al1tli Subışı Camcı çeşme 
38 

Gülcami Ayakapı 3 

.. 
Tahta minare Tahta mi
nare 127 

Senesi 

933 
.. 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
.. 
" .. 
,, 

" .. 
.. 
" .. 
.. 
., 
• I 

" 

,, 

" 
" .. 
" 
" ., 

.. 
•• 

.. 
" ., 

.. .. 
.. 
" 
" 
" .. .. .. 
.. 
it 

.. 

., 
934 

.. 
" 

,, 

.. .. .. 
,, 
H 

.. 
935 

.. 
" 

,, 

" .. 
.. 
,, 

.. 
" .. .. .. 
" 
" 

933 

" .. 
,. .. 
.. 
., 

.. 

.. 

İhbarna
me No. 

86/ 54 
71 / 38 

86/ 58 
83 11 

86/ 64 
87/ 15 
87/ 2 
86153 

83 49 
86 66 
83/ 53 
87/ 22 
8619 
37 7 
86 39 

86 10 

87/ 5 
86 56 
81 / 29 
87 / 79 
87/ 72 
87/ 76 
85/ 25 

83/ 52 
81 / 27 
86/ 75 
75171 

81 / 47 
86/ 21 

76/ 47 

87/ 37 
87/ 30 
87/ 32 
87183 
87/ 90 
76 92 
G8/ 85 
16/ 75 
86/ 37 
87 / 42 
87147 

87/ 45 

87/ 56 
87/ 46 
83/ 44 

83/ 46 

82/ 51 

28 26 

87/ 70 

85/ 79 

12ı S2 

85 / 82 

81/ 45 

79/ 73 

82/ 33 

79/ 36 

80 8~ 

8167 
8 92 

12 l 
12/ '4 

12/ 7 

12 s 
12 9 

g. 
197 oı 

20 
57 oo z. 
1ı 61 J{. 
4 7 !(. 

~,o9 s3 ,, oo ,,. 
720 <I 

oo "' 19 ıC 
Z4 17 J{. 

16 ss ~ 
46 44 " 

97 /;• 
6 1'· 

50 71 J{. 
58 so 1" 

113 85 ft. 
66 oo 1'-

4 09 ~ 
s7 

ısı "· ~ 
Z90 o7 Z, 

o O 72 J{. ~ 
352 71 z . 

72 oo J{ . 
Z3 83 f{ 
30 ıs ıe 
37 62 ~ 
34 50 JC. 
27 41 1'· 
29 ıs ı 
·20 oo z . 
24 oo J{ • 

ıı ı4 " 
19 64 ıC 
ı6 ıo ~· 
48 45 ı 

9 69 1'· 
4 ıo 1'· 

216 oO t· 
43 20 fC. 

\56 66 ı 
31 33 ~ 
ı 5 62 rC· 
ıı so ~ 
ıs 75 ~ 
zo ıs JC. 

47 85 ~· 
12 65 ~ 
59 40 "' 
40 50 • 
81 00- ~ 
ı 62.{ 
s 92 

7 50 '(,, 

ı 
33 47 1'· 

8 98 " 
159 

47 t· 
39 09 ıc. 
40 62 

Manav · 
Kahveci 

"' 11 
1
' ~· " 112 " 12/ 10 1,1 ~ 

" l ">/ 13 29 JO .t. Papaz Zade Uııkapanı 40 .. " o ,.-
" 

Bakkal 

u 4 1 60 .!. Papaz Zade skübi 7 ,. 12/1 
2 

,.... 

/ 5 l oO .t. Sdcrikoz iskele 13 .. 12 1 
4
z , 

Balat hkele 178 ,, 12/ 16 
7 

70 
Balat Dibek 3 ,, 12/ 19 _,,,,_ 

- Sonu 13 üncü sayı/ ada 
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lstanbol Defterdarlı~ı tlAnı 
- Baştarafı 12 inci sayı/ada 

ihbarnı· -
İsmi Sanatı 'Adresi me No. . Senesi 

-
Lira Ku. 

~JleWMi~~ 
Gazianteb ·de 

•• 

Mustafa 
Hüseyin Ati 
Dimitri 
Dunun 

Ali 
Tahsin 
Avak Oğlu Ropen. 
Luka 

Nuri 

Sadık 

Saim 
Riza 
Alay Naci 

Fırıncı 

Kahveci 
Tuhafiyeci. 
Kömürcü 

Kahveci 
Tamirci 
Eskici 

Marangoz 

Manav . 

Ekmekçi 

Etkiçi 
A§ljjI 

Kömürcü 

Balat Balat S. 112 

Balat İskele 17 
Selerikoz Hisar altı 98 
Seferikoz Küçük M. Paşa 
25/ 27-1 
Balat Dibek 8 
Hızır Çavuş Dörtyol 74 
Hızır Çavuş Aznavur 24 

Hamamcı Muhiddin Dört
yol 60 
Tercüman Yunus Dra-
man 4. 

Tercüman Yunus Dra
man 18 
r~vkii Cafer Çarşamba 220 
Balat Balat 152/155 
Hamami Muhittin Dra
man 49/1 

.. 
" .. 
,, 

.. 
" ,, 
" 

" 
,, 

.. .. 
" 

933 

12/22 
12/24 
12/29 
12/30 

12/55 
12/ 66 
12/ 68 
12/ 72 

12/ 75 

12/ 76 

12/81 
12/ 96 

6/ 31 

13/ 67 

26 95 K. 
16 18 K. 
25 41 K. 
11 55 K. 

10 08 K. 
g 52 K. 
l 62 K. 
5 20 K. 

2 84 K. 

4 07 K. 

7 68 E. 
15 84 K. 
26 40 K. 

126 00 K. 
Edhem MUteahhid tlskübi Bostan Hamam 

3 No. ,. 126 00 Z. 

Yani Triyanda Filidis Değirmenci Haraççı Kara Mehmet ., 13/ 65 17 10 K. 
a,Ykoz Fener 56 - 62 ,. 17 10 Z. 
\' Hasan Oğlu İdris Fırıncı Direski Karakulak 39 ,, 1/78 2 61 K. 

.:._'l uqttda adı, işi ve eski adresleri ve mensup olduğu §Ubcsi yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bildirmemiş ve 
'ltrjar~§tırmalarlda da bulunamamışolduklarından hizalarında gösterilen senelere ait kazanç ve zamlannı havi ihbar 

lftı:ıızat tebliği mümkün olamamıştır. 
tı •la Uk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci maddesi hUkmünetevfikan tebliğ yerine geçmek üzere key 

~ur. (2992) 

~ 'l'tırkıye C. Merkez Bankası Jstanbul Şu- [ r-:GLI n 1 U k 

·ı';~!::l:ketlcrden kliring yoliyle Bankaıruza havale edilmi; veya edi· \ RAD yQ il 
la tbaliğin, lehdarlar tarafından Bankam« tavaasutu otmaksmn ve ticaret Prıogramı ~ 

dt rçıar kanununundaki matlubun devri veya temliki §eklinde yapılacak öCLE NEŞRİYATI: 
•irlc Saat 12,30 Pllkla tUrk muııllWıf 12 SO 
~l r bizce tamamen men'edilmiıtir. Bu itibarla lehdarlardan matlupla· Havadlıı, 13,o:i Muhteuı pllk ncortyah. u:oo 
~e devretmek isteyenler Bankamıza müracaatla bu hususta ne şekilde Son. 
'1 Yapılmak lazımgeleceği hakkında muktezi malumatı almaları lüzumu AKŞAM NEŞRlYATl: 

~Ctlc ilan olunur. (3020) Saat 18.SO Pllkla dana muaiklat. 19.80 

l<lJ]l UN doktoru 
~'caettln Ata sagu !I 

~er gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k'daı 
muayene parasızdır. 

Radyo tonik komedi (Kadın iııterse), 20,00 
Tilrk muıılki heyeti. 20,30 Ömer Rıza tara
fından arapça 86ylcv. 20,45 Vcdla Rıza ve 
arkadaşları tarafından TUrk musikisi ve 
halk ıarkıları (Saat ayarı). 21,15 orkestra. 

Saat 22,lt'i Ajana ve borsa haberleri ve 
ertesi gUnUn programL 22,30 Pllkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23,00 Son. 

Deli tütün istihsalatı artıyor 
Gazianteb, (Hususi) - Gaziantebin den deli tütün kooperatifi faydalı ne • 

kendine mahsus birçok zirai hususiyet ticelerini vermiş ve tütün fiyatları yük
leri vardır. Bunlardan birisi de tütün • selmiştir. 933 de (200.000) kilo deli 
dür. tütün istihsal edilerek ( 118.000) lira 

Zaman zaman başka yerlerde de eki- varidat temin olunmuştur. 936 da bu 
len bu tütünün nefaseti yalnız şehrimiz 
toprağına mahsus ve m~nhasır oldugu 
tecrübelerle anlaşılmıştır. 

yiızden memleketimize giren para ise 

(250.000) liradan fazladır. 

Kullananlarda kazananlar gibi rnah· 
duttur. Deli tUtünün biricik kullanma : .......................................................... : 

yeri Mısır kıt'asıdır. Bu tütünü Nil va- i S 

disinin köylüleri cevza dedikleri nar - i A ç L 1 K i 
gilelerle tömbeki gibi kullanırlar. Mah i i 
sulümüz l:ı:itün Mısır ülkesinde (Ha - i i 
sankeyf antabi) adile ilnllidür ve birin· i i : . 
ci sayılır. ı t : 

Mısırlılar bu tütünü (Ağız t•:itünU) i Roman i 
olarakta kullanırlar ve adına matka der ! Yazan: i 
ler. Şamda yetişen deli tütiln ikinci i i · u · h t 

1 
: Refik Ahmed : 

gelır. mumı arp e yo suzluktan A- i 1 : 
merika istifade ederek tUtünümü:ı:ün ! SEVENG L : . . 
benzerini Mısıra ithal etmiı ve o zaman i kt i 
danberi (deyriçcebel) dedikleri bu t•:i· ~ Yeni ÇI 1 i 
tünde orada kullanılmaya öaşlanmıştır. i 5 
Hem bu manialar hem de son ü'" yılın .i • VAKiT K"'t" · ·.: ::ı Dağıtma yen u upanesı 
kuraklığına rağmen istihsalat artmak - ~ Fiatı 50 kuru§ ~ 
tadır. : i 

Deli tütünUn meşrup tütünden ta - i i 
h 

. 1 • : • mamen ayn uıusıyct erı vardır. E - : .......................................................... . 

kici, yalnız yetiştirmek ve tahammür ---------------:-
ettirmekle mükelleftir. Ondan sonrası 
san'at ve ihtisas İ§idir ve tacirlerin tü • -----A KB A ----ııımll! 

müesseseleri ~an atelyelerinde b~arılır ve ekseri -
yetle 2 hazan 3 sınıf üzerine dürgc ya
pılarak muntazam ambalajlarla Mısıra Ankarada her lisanda kitap gaze-
ihraç edilir. Deli tütünün enfiyesi de te ve mecmuaları Akba milessese-

lcrindc bulabilirsiniz. Her lisandan 
son :ı:amanlarda rağbet görmeğe baş - kitap. mecmua, gazete siparişi ka-
lamıştır. bul, İstanbul gazete ve mecmuala 

Önemli bir ihraç mad<icsi olan tütü- d d·ı· rınn ilan kabul, abone kay e ı ır. 
nümüzün iıtihaal ve revacını çoğalt - Telefon: 3377 
mak ve çiftçiyi ba:r:ı muhtekirlerin c- ._ ______________ _ 

linden korumak maksadile tees~:.is e -

KURUN kitab tefrikalı 1049 nwnaıadanberi Kü~ük Lord .- İngilizceden çevrilmi§ 
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Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütehaıaıat 
Pazardan b:ııı'ka gUnlcrde öğleden eonra 

t± 

~,.;/' ~ 

!:;~İRE,. 
1000' 
VEREN 

TARLADIR{ 
\ 

- ---
, ",. ..... 

- .,,:/ ...,, t;,;, 

_, 

•. ~ A ...• 

·-·•· 
1..4 .... _ .. ıf-. 1 \~J1,{ 1 , 

.,. • •>' .. 1' ıl ·~ • ..,,, ""' 

- , ~ ..,, -"' 

- r-.11 ~ - -- . 

t (2 5 tan 6 ya) kadar latanbulda Divan - ilmi Felsefe 
eaa ' aralı hususi kabinesinde 

1 
yolunda (104) num t si gürı Dün ve Yarın Kitaplanııd.andır bastaıa.nnı ]{abu! eder. Salı, cumar c 

~-b •. 9 5_ 12 .. saatleri hakiki fukaraya Fiyatı 40 kuruştur 
Jeri saun • telefon· ----mahsustur. Muayenehane ve ev 1 

- -hl fa 
ı......-.----~~:-aıDr. Schac ·ıti· 

B O R S A rise niçin fi111~·· 27 . !5 - 937 •) -
Pari , 26 ( 1l usu~• ht pııgtl11 

Wz.ala.ruıda yıJdn llareUJ olaıılar. b.ııa, 
rtade muaıneJe ı0·~ ......... --• ...rııı. Hakpmlar 

eaat ı:.ı de kap&WJ .. ,,, ll.fatla.nıa. 

PARALAR 
• SterlJu 627-
•Dolar 126. -
• 1ı·rank ltı.-
• Llret 12s-
• Belçika Fr. Si-
•Drahmi 18 -
• Iııvtı;;re Fr. 068. -
•Leva 23. -
• Jıorln 66. -
•Kron Çek. 7:,,-
• Şlllll AVUP 21-

Pezeta 
•Mark 
•Zloti 
• Pengo 
·~y 

•Dinar 
Yen 

28 -

21 -
14-
~2 -

• Kron meç 26 -
• AJtm 1036 -
•Banknot 

ÇEKLER 
• Londra 6.2ti 50 • Viyana i 2'J .J6 
• Nevyorlr O,i8375 • lladrtd l3 il.?j 
• Parll 
e M.Jll.DO 

• Bııtl.luıeJ 

•Atına 

17 6'32;'ı 
tj 

4Gi57 
ö7 30 

• Cene"" 3 t.:ıso 
• 8otya 63 l:'>!-0 
• AmsterdAm ı 43n 
• Pnı~ 2"2.i3J3 

• Berlıö 1 9jj() 

• V&rJOn 4 J ili 
• Budapeıt- 4 0016 
• Bllkr., 107 93ro(' 
• Belgrad S4 482.) 
• Yokotıa.ına 2 738:? 
• Moskon 
• Stokbotm 

239".?.) 
311 

ESHAM 

lş BailkR.sı 
AııadtllU 

tteıs . 
Ştr. Rayrty • 

• Merku BsoJt SS -
u. Sigorta 

Bom onu 

ıattkrazlar 

• 11133 T.Hor. ı 18 G:> 
a a 1S42;'ı 

• • • J840 
• • • m 

utlk.Dı\hlll 19 72 
• ErgerıJ htık 9:"> öO 
19~ "' .. 00 
s. Errurum 00 00 

l'raınva1 

• Ç'ln:ıt'nU> 
Oı.yon Del 
, .. " Del 
Balya 

136.i 

.-
'ark m. acra -
reıcton 

Tahviller 
l:lektrtlr 

l'ramn1 
ıtıbtım 

Anadohı ı 

Anadolu a 
40 -
iO.-

"'"••1nııı m 
Mümeaaıı A 44 ()j 

---or. lbsan Sami --~ 
öksürük şurubu 

O L "'rük Ve neres dtrlığl bOğmtCI ıtSU • L t 
.,.e kızamık ölcsürülclcri içın peıt e· 
sirli iltçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarındı bulunur. -

tısad nazırı Dr. chac. 
I 1i"1Jr· yare ile hurnya ı;c n !> • • \ 

.. ·ııcrıı.1 1 
Matlmat ınumcs 1 

1
. f 

l t ııt ınİf olan Dr. Sdıac 1 ' ıt•'' 
· 'ti1Uf11a ,\ lnıan ınukarcnctı ı frBJI 

tli etmek iizere 'eyahucl f 
. . kd 1 ek iizere •~tıkraz: a . ey cm .. !arı 
gddi~inc 

ctmi~tir . 
dair olan şa) ı:ı 

KemJi,inin hu 
F;aycsi. ı;crgideki lnııın ek 

0
td 

kii~aJ re mini icra ctnt 

tasrih etıni,:tir. ·~ıi·: 
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ye ve vakıf borçlan ve yirmi senelik lar. Daha fazla malumat almak istiy~n-
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Birinci katta: Zemin taş döseli bir kadar dairede yapılacak ikinci arttır· :ı ruşukluk arı.... ısa ye ve dogum fi 
• · · d .. •ı mutchnssısı • 

methal üzerinde bir sofa, iki oda ve ma netıcesın e en çok arttıranın us· 3C • :• 

b
. • . .. d b k 1 k 2004 l . :ı Mua"cnc: Sabahları M e c c 8 ıl ır hela bulunan heyeti umumiyesİ tun e ıra l aca tır. numara I lC· :S .; nen :l 

118,50 M. olup bundan 66 M. üzerine ra ve iflas kanununun 126 mcı madde· ~I S de~- lO 
8 

kadar . . . ii 
b
. · · · f'k h kl · ·1ı il •• ogledcn sonra Ucretlıdır :. ına ınşa c<lilmış bulunan dükkanı sıne tcv ı an a arı tapu sıc er e sa· ı :ı _ :: ·· .

1 
.k. .• :. Beyoglu, Parmakkapı numeli Han :: 
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Arttırma peşindir. Arttırmaya i~ti· sarife dair olan idd'alannı ilan tarihin· 1600 numaralı Limanın, Reis şaha-
rak edecek müşterilerin kıymeti mu- den itibaren 20 gün zarfında evrakı detnames=ni zayi ettim yenisini alaca· 
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