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Hlzmet kuponu 
Bu kuponu sazet. ldareaine seUreııJer: 

1 - KUı;Uk Ul.nlamu paruız butmrlar. 
2 - KurWlun beldm.lertne parua -:.:.. _ ~ 
lırlar. 

3 - Hukuk H mail mllf&vlrlertne tıer , 
tUrlU kanun yollarmı parasız aonıp l!trentr • 

~flŞtJekilin taggareciligimiz içi; değerli bir işareti 1 - =-

l-la va müdafaamızdan 
emin olmak için 

Gençler, canlarını tehlikeye ko1Jacak 
şekilde çalışmalıdır 

Meclis l>iitçc miiznlu•r<'l erini ınl.:ib elliyor 

Bütçe müzahereleı i devam ediyor 

' lşkanunu tatbika 
l .başlanırken 
~fısat Vekili işçi meselesi hak

kın da izahatta bulundu 
Mecllsln dUnkU toplanllsında Ziraat 
Veklletl bütçesi de müzakere edildi 

(l'azıst 4 diüıciide) 

11f:ıütçe_m_, ü-z-a-ke-releri 
i e,. vekilin, yaptığı işler hakkında 
?.qhQtta bulunmasına fırsat veriyor 
~-n-=~~~~~~~~~~~--:=:-=::-:::=::~-

Krrrndmi:; t'npurifo gcİ,•n At•ram Mişon ailesi 

ı l(~;~J;~;İi;n~h~;~ı~U 
&pQnga sularındaki tehlikeli gol-
~'" culuğundan döndü b•"' lll-da bulunan 730 klflden ancak sekizi geldi 

ıg~,.leri Franko ordusuna iltihak 
lçin Sicilya adasına çıktılar 

(Yazısı 3 ilncil sayı/ada ) 

Ankara, 28 {Telefonla) - Bu· 
gün Türk Hava Kurumu merkez 
binasında çaylı bir toplantı yapıl
dı. 

Bu toplantıda Meclis Reisi Ab
dülhalik Renda, Başvekil l. lnönü, 
Mareşal Fevzi Çakmak, bütün ve
kill~r. siyasi müsteşarlar, mebus
lar, generaller, askeri ve mülki hü
kumet erkanı hazır bulunuyorlardı. 

Tiirk Hava Kurumu reisi Çoruh 
say lavı B. Fuad Bulca kahraman 
Ti.irk kadın tayyarecisi Bayan Sabi
ha Gökçen'in mekteL ve tatbikat 
sahahrmdaki muvaffakiyetlerini si

tayişle anlatan bir nutuk söyledi ve 
Kurum nizamnamesi mucibince ken 
disine murassa tayyare madalyası 
verilmesinin kararla§tırıldığını ha • 
her verdi. 

B. Fuad Bulca bu nutkunda şöy
le dedi: 

"Tam iki yıl evvel Büyük Kur
tarıcı, Türkku§u açılırken Türk 
gençliğine şu emri vermişti: 

"Türk, yurdunun dağlarında, 
onnanlarınila, ovalarında, deniz -
lerinde, her bucağında nasıl bir bil
gi ve kendine güvenle yürüyor, do
laşıyorsa yurdunun asuğmanında da 
ayni suretle dolaşabilmelidir. Bu ise 
Türkü çocukluğundan, vatan kuşla
riyle, vatan havası içinde yarışa 

alıştırmakla başlar. 
(Sonu Sa. 1, Sii. ,,) 

Canavarca 
bir his tesiri altmda ı,ıenen 

cinayet! 
Davaya başlandı 

Sur.lulnr ralmlnrıtlıkltın giin: Soldaki .. , . 
ya::lı lwtlın, İ /akat; sağclahi g<'nt; ka-

dın, / rf cın; ortada geri ti ehi <>ileri hc

lcpçdi dclikarılı. br>rber Ali Reccb: 

<.;ocuklrır. öldiiriilen O.mıan Nuri ile 

/ rf nnm çocukları 

(Yaz~ı 6 ıncı sayı/amızda) 

}//; 'l'iirl~ kmlırı laJyan•ci.~i Hayım ubilw Gühçcri ınyrnrcsindc 

Kahraman kadın , . . .. . 

tayyarecinıize. 
Murassa madalya verildi 

DUn Ankara Halkevlnde yapllan toplantıda 

Bn. Sabiha Gökçen'in kazandığı 
muvaf f akiyet ve takdirler okundu 

Kahraman kadın tayyarecimiz 
Bayan Sabiha Gökçene clün An -
karada mura,.a madalya verilir -
hen yapılan törende BCZfvekil fU 
nutku ıöylemiftir: 

"Yüksek cemiyetin duyplarına 
tercüman olarak Sabiha Gökçeni 
bugün kazandığı çok kıymetli ma 

dalyadan ve burada vetikaları o
kunan muvaffakıyetlerinden do • 
layı tebrik ederim. Yetiımeıi tar • 
zını ve hareketlerini gösteren ve • 

sikalar, yüksek heye1inizin de dilC 
katinden k,çm fn11tı,r lif, ciddi • 
dir. Bunların her birinde dikkatli 

Sonu. Sn. 2 Sü. 4) 

Bulgarlara kendi toprak· 
larında verilen bir ders 

Asaletini bütün bir cihana tasdik ettiren 
bir millete dil uzatmak çok çirkin 

ve terbiyesizce bir harakettir 
Hulgar ı;uzeklrri· 
ııin tarihi tahrif 

cılcrck ··zat im" 
, e "Kan iı,:ici,. 

dedikleri asil 'e 
<:h ;ırııııc>nl Tiirk 

ınillcti' Bulgari -
tanı idare ı•ıl,.r-

ken. reı;inulf' )!İİ· 

riilen 'e lı11ı:iin 
kii Bulg.ıri-lıınıla 
ıııiilıinı ıoiyatoi roller oynıy~ıı nıulııc

rcm t.c\ atı, Sdanik Bulgı:r iılaclh·in· 

ılc okutup ycti.tirmi~tir. En iincle es

ki Rıt:. \'ekil Audrey T~ı~ef glirünıııek· 
tcılir. Bulgar maarif neıartti ba~ka· 
tihi ~1ımolof ile Kandilarof, Selinik 

Bulgar iılaıli·İ e.-ki ılirc'ktiirii Baynof, 

Bayan ~umlı•n ka \C lıanka ılirektö

rii Candof, ı\talh c nezareti ha~kiitihi . . 
l'likola Stoyanııf, Haricİ)t' nezareti 

~ııh<> nıiirfiirlninılen Sarafof lııııılar 
arasındadır. (Yazı,,, 2 inride) 
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Dünyayı 
Dolaştım 

Dünyanın en büyük seyahat muharririnin 
en büyük eseri 

Yakında KURUN da ... 



Bi1~;r·;üzakereleri Bulgarlara kendi toprakI8-
ner vekilin, yaptığı işler hakkında rında verilen bir ders 
izahatta bulunmasına fırsat veriyor bıfİY 

Parlamento hayatında bütçe zifesini yapmağa çalııacaktır. Fa
müzakereleri her memleketin ef • kat bu itle muvaffak olmak için 
ki'rrumumiyesi için derin dikkat de yine Millet Meclisi müzakere
v~ alaka uyandıracak bir hadise • lerinin toplu olarak bir yerde bu • 
dir. ÇÜıikü bu müzakereler arasın- lunmasına ihtiyaç vardır. Onun 
da her vekil Millet Meclisi azala- için bütçe kanunu gibi bütçeye ait 
rına bütün bir sene zarfında yap- müzakere zabıtları böyle bir ye -
tığı işlerin bir bilançosunu çizer, re toplanır ve ayrıca basılırsa ve 
Meclis azaları da muhtelif mese • bu zabıtlar bütçe ile birlikte icap 
J;ler üzerine sualler sorar, tenkit· eden yerlere dağıtılırsa hayırlı bir 
i;r yapaT, ... vekiller bu suallere ve - hizmet yapdmıı olur. 

ya tenkitlere mümkün olduğu ka- Bir kere bütçe bütün bir sene 
dar geniİ ce.;aplar verir. hükmü devam eden bir kanun ol-

lıte üç gündenberi Büyük Mil- duğu için müzakereler esnasında 
Jet Mecliii her gün öğleden sonra söylenen sözlerin tatbikat bakı -
saat ikid~n itibaren fasılasız altı,ye mından faydası olabilir, sonra dev 
di saat bu tarzda bütçe müzakere Jetin umumi siyasetini ve idari fa-
1ve müi:°akaşalarına sahne oluyor. aliyetlerin .istikametini anlamak 
iBu müzakere ve münakaşalar ara- . . d ··h' b" 'k d -

· ~ . ıçın e en mu ım ır vesı a e 
sında memleket efkarı umumıye - kt' 

• lak d d k me ır. Sonra bütçe müzakeresi 
sini ehemmiyetle a a ar e ece münaıebetile Meclis azası ile ve -
birçok sözler söyleniyor. 

killerin sözlerini daima gözönün
.Gönül'ister ki gündelik gazete· 

Dünkü KURUN da yazdığımız 
gibi, Sofyadaki Bulgar milli kü
tüphanesinde üç yıldanberi tetkik· 
lerde bulunan meşhur Çek profe;;J . 
rü T urkolog Y osif Kabarda, Bulgar 
gazetelerine müskit bir cevab teşkil 
eden ilmi bir tez okuyup miidafaa 
etmiştir. 

Bulgar tarih cemiyetinin tertib 
ettiği ilmi ve tarihi toplantılardan 

birisi, geçenlerde, on dokuz mayıs 
günü öğleden sonra saat altıdan se
kize kadar sofyadaki Bulgar ilimler 
akademisi binasında yapılmıştı. Top
lantr, Bulgar profesörlerinden dok
tor Peter Nikof un riyaseti altında 
olmuştur. Çekoslovakya cumhuri
yetinin Bulgaristan sefiri Prokop 
Maksa ile, birçok akademinin tarih· 

ci ve diğer ilim adamları bu ilmi top
lantıda hazır bulunmuşlardır. 

ne aid vesikabrla, berat'lar muha· 
bere evrakı ve türklerin idaresi al
tında tam SOO yıl serbest bir hayat 
süren bulgarlımn ruhani ve cismani 
teşki)atile k~lise ve cemaat işleri, pf\

paslaH, metrepolidleri veo: bütiin 
bulgclığa aid işlerin ekzarhane i !t
alan münasebetleri hakkında tam 
bir fikir ve kanaat edine:l muhterE'm 
profesör, Türk idaresi altında ve 
Vidın havalisinde yaşıyan buh~arla· 

rm ruhani ve cemant işlerile kilise 
teşkilatlarını tezine bir r!.clil olan.ık 

almış ve şunları anlatmıştır : 

"Türk devleti bulgarların kilıse 
hayatına katiyen müdahale elrnf"· 
miştir. Bi•tün lslav hıristiyanlan
nın yegane ve değiştirilmiyen başı 
mitropolidler olmutlur. Ondan baş· 
ka hiç kimse bulgarların cemaat ve 
mekteb işlerine karışmamıştır. 

kü .. k de dunnası mes'uliyet mevkiinde ler vasrt~ilememleket en ··çu ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~ 
' M olanların dikkatlerini uyanık bu • 

Kabarda, tezini Bulgar dili ile 
okumııştur. Eski Osmanir devleti-

Bulgaristanm timali garbi kıs -
mmda Osmanlı hakimiyetinin son 

tef errüat ve tafsil atına kadar ec-
~~. · ' • d b'I · lundurmağa saik olur. 'liste geçen sözleri takip e e ı sın. 

Gümhu~iyet hüklımetinin ve Mec- Herhalde gündelik gazetel~rde 
)isin senelik mesaisi hakkında hu- neşredilen müzakere zabıtları ne 
]asa hali~·de Ôlsa bil~ bir fikir edi- kadar dikkat ile hulasa edilmiş o· 
nebilsin. Fakat her gün altı, yedi lurıa olsun bu zabıtların aynen 
~;at söylenen sözlerin Millet Mec- neırinden beklenen maksadı te · 
li~i.;d~ki zabıtları on iki, hatta on nıin edemez. Nihayet hususi neş · 
altı sahifelik bir gazeteyi bir de - riyat müzakere zabıtlarının ayni 
fa değil, birkaç defa baştan aşa - dahi olsa resmi bir kontrolden 
gıya dolduracak bir yazı hacmi geçmediği için lüzumu halinde bir 
i~tkil ediyor. Onun için teknik vesika hizmetini göremez. 
%~1uklar ve maddi imkansızlık • 
lar karıısında kalan İstanbul ga- ASIM US 
zeteleri ~nkarada çıkan "Ulus,, 1--~..:.....__.:;:......~:..:...---_..._.;..... __ _ 

t;"kadaşımızın neşrettiği liulasa -
l~r derecesin'de bile nu müzakere· 
le;i okuyucularına veremiyor. 

Diğer taraftan Meclis müzake
releri her gün ve bütün gün de -
~am ettiği için Meclis matbaası da 
.zabıtları günü gününe 'basamıyor, 
/i~ha doğrusu bütün bu müzakerele 
rin zabıtlarını basmak işi yaz ta· 
tiline bırak~lıyor. Onun için Mil -
let.Meclisi azaları bile bu müza -
~;r~leri muntazam bir zabıt ha -
finde göremiyor. Görmek için yaz 
tatilinin bitmesi lazım geliyor. 

Ankara Halkevlnde 
Radlof günü 

Ankara, 28 (Telefonla) - Bü
yük turkolog Radolf'un 103 üncü 

ölüm yıldönümü münasebetile ya
rın (bugün) Ankara halkevinde 

Türk Dili Tetkik Kurumu tara -
fından büyük bir toplantı yapıla
caktır. 

Toplantıda muhtelif hatipler, 
Türk dili üzerinde derin tetkikler 
yapmıı olan büyük alimin hayatı 
ve eserleri hakkında söz söyliye • 
ceklerdir. 

Hatay 

Günlerin peşinden: 

imparatorluk müzesi 
Bütçe müzakereleri sırasında lstanbulda eski Babıali bınasmm 

adı münakaşalara karıştı. Mebuslardan bazıları resmi dairelerin 
eskiliğinden şikayet etti. Maliye Vekili Fuad Agralı, eski binaların 
tedrici surette satılarak yerlerine yeni binalar yapılmakta olduğunu 
söyledi. Bazı mebuslar da Babıali bınasmın henüz yıkılma zama· 
nı gelmediğini, tamir suretile bu binanın uzun zaman yaşayabile
ceğini, daha evvel bu binayı yıkmak milli tasarruf esasına muhalif 
olacağını anlattı. 

Bize kalırsa Babıali binasının eskilik bakımından vaziyeti başka 
binalara hiç kıyas edilemez. Bu binanın asıl tarihi kıymeti eskili
ğindedir. Mümkün olduğu kadar hu eskiliği muhafaza etmek la
zımdır. Zira saltanat devrinin adamları bir yangınla harab olan bu 
binayı bir türlü tamir edemediler. Buna mukabil o devrin milyon
lar tutan istikrazlarmı hep btanhulun şurasında, burasında yapılan 
saraylara verdiler. 

Babıali binası bir imparatorluk müzesi yapılmalı, müzenin içe
risine sarayların büyük mikyasta maketleri yapılmalı, o d~vri teş
his eden şeylerin bütün nümuneleri burada toplanmalı, binanın 
kedisini de bugünkü hal ve mazarası içide muhafaza etmeli, bu 
'müzeyi ziyaret edenlere: 

- İşte imparatorluk bu eski bina içinde idare edilirdi ; bu bina 
bir kere yandı. Bir daha yapılamadı.. Fakat millet hesabına ya
bancı memleketlerden alman milyonlar hep şu saraylara verildi.,. 

Demeli. 

Hasan Kumçayı 

meselesinde 

Bu vaziyette İstanbul gazete -
~eri iÇin yapılacak ıey ıudur: Büt
~e mÜiilkereleri arasında geçen 
ı:İiil>aılı meseleler üzerine vakit 
've imkan buldukça makaleler yaz· 
a'iı~ bu suretle memleket efkirı
tiİiu;:iyesini umumi meselelerin 
tereyanı hakkında aydınlatmak. 

T;_bii olarak her gazete bu va- ./htilô.f lı noktalar nelerdir ? 
ııt111H~IRll1Uıdllllllntu 

Atatürk 
• 

••hrlmlzi şereflendirecek 

Sevinçle haber aldığımıza göre 
(}ü~hurreisimiz Atatürk bugün -
l~rde lıtanbulu şereflendirecekler 
ve bir müddet şehrimizde kala· 

~aklardır. 
._11t1ıtf1111'1ll11ııııu1ııııııııııı1:11111ııınııııı1111111ıııı11ıııttu1111ııını 

1 Geçmiş Kuranlar 1 

29 .)byı, 1923 

GELECEK HAJi'TA ULll HAl•Tı\ I 
Lozarı, ( M iistaccl dir) - İ smcı 

pa~a 111iittefih tlc•lrgrlcri11in al.«lr>ttik
lcri hususi içtimadan sonra Tiirl• gır 
zetecill'rİnc lu>:yarıntta lmlurıarah miit 

wfildcrin bildimlc: mesaili muallcia
kayı önümii:.deki lıaf w :arfmdcı bc
hemc1w1 tr>sriyeyc harar rcrdilderiui 
t'P bunrın i!:in Tıuswıi içtimalar akdo

lunac.ığmı söylcmi~ti r. . . 

Bir Fransız gaze·ealne göre 

Hudut bahsinde iki nahiyenin Hatay içine alınmasını; dil 
bahsinde de Arapçanın yalnız ekseriyeti Arap 

olan yerlerde kullanılmasını istiyoruz 
Sancak meselesinde kanunusani 

ayında varılan itilaf iki anlaşma ya
pılmasını istihdaf ediyordu: Bu an· 

}aşmalardan biri ile, tamamile si
lahtan tecrid edilecek olan Sancağın 
emniyetini, diğeri ile de Suriye hu
dudlarının tamamiyeti laahhüd al· 
tına alınacaktı. 

Bundan başka gene kanunusani 
itilafına göre, Sancağın dahili idare-

sini tesbit eden bir esas teşkilat ka
nunu, bir de Sancakla Suriyenin 
münasebatını tesbit edecek olan bir 
idari istatü yapılacaktı. 

Hudud anlaşması Türklerle F ran· 
sızlar arasında hazırlanmaktadır ve 
yalnız; kağıd üzerine geçmesi kal
mıştır. 

Fakat istatü ile esas teşkilat 

kanunu üzerinde anlaşma hasıl ol
madıkça hiç birşey yapmanın im . 
kanı yoktur. Halbuki, bu mesele
de iki mühim nokta halledilemeden 
duruyor : Türkler, mütehassıslar 
komitesinin MilJetlcr Cemiyeti kon
seyine verdiği raporda ileri sürülen 
teklifleri reddediyorlar. 

Bunlardan biri Sancağın hududu 
meselesidir. 19 21 de, Fransa tara· 
fmdan, Sancakta üç kaza Suriyeden 
ayrılmıştı. Komite bu ayrılmanın 
gene muhafaza olunmasını istiyor. 
Buna mukabil Türkler başka ti.irlü 
düşünüyor: 

Bu üç kazadan biri tamamile 
Kürddür, diğeri Türk, üçüncüsü
nün, oraya gönderilen milletlerara
sı müşahidler heyetinin tesbit ettiği

ne nazaran ekseriyeti Suriyelidir. 

Türkler Kürd kazasından vaz geçi
yorlar, Türk kazasmr istiyorlar ve 

üçüncüsü için de yeni bir nüfus sa
yımı yapılmasını teklif ediyorlar. 

Belki daha mühim olan ikinci ih
tilaflı mesele mahud lisan meselesi

dir. Hatırlardadır ki, kanunusani 
ayında, türkçe Sancakta resmi dil 
olarak kabul edilmi_ş ve diğer diller 

için de sonradan karar verilmesi 
hakkında itilafa varılmıştı. Komi
te, arahçanın da türkçe ayarında 
bir lis"J1 olarak kabulünü ileri sü . 

rüyor. Buna mukabil türkler arab
çanm yalnız ekseriyeti Arab olan 
yerlere inhisar edilmesini istiyorlar. 

Bu nokta üzerinde en son dakikaya 
kadar mücadele edilecektir. 

(Le Journal) 

30 - 41 yılı içinde Y~~= t6'~· 
tiyanlara aid bütün vesık; bii~ 
lerin kendilerine ne ka ar b&ılf'' 
bir serbesti verdiklerini, ":ı_, ıııııt 
lara karşı babaca ve ne ka J.,ıJJl'1111 

b )Ur1'1" • 
fik muamelelerde u (eti bil 

d. T" I< de" . ·"""°' göstermekte ır. ur . rııİtfl'I' 
1 .d . . arnıle r gar arın ı aresım tam . ter ,tt 

lid'ere terketrniştir. Tayı~aJ1 yırı · 
ziller mitropolidler taraf rtl d ğfllcııo 
mıştır. Piskoposları bile ~i~ 
doğruya tayin denler gene la 0tırİ 
lidJerdir. Bundan daha faı bir f 
. ı· ..ıı d'' nın hic .,r mıtropo ı~er, unya · ile' 

. d .. ··ı . . tiklallerı '" rın e goru mıyen ıs }ete 
. b·ı 1 l De" .~ı· gı ı e top.ar armış.· 'lel'I . . ·ı k vergı tııı patnkhaneye verı ece .:ı-rldi 

h ·ı e~ il' ropolidler tarh ve ta sı )lı' to 
suretle bulgarlann devletle o. eJ· 

•nasebatına tavassut ederlerııı;!,Jr 
garların devletle ve devlet ırııııiiJ""' 
rile yapılması lazım g~l~n rııitt<I' 
betlerinde Türk devletınıP lat'• lf 
lidleri vasıta kılması, Bulgsl' rJJJ>tr 
zı münasebetsiz meınurlat01 ~ 
mel ha tin muamelelerindePf ··.ta /o 

f" ııı 01~ (' 
4iu So.ng vDBTn m 0 Y.kih ,et 
mak içindir. Meseli nı .,J". 

. · }erdeP ~ lenmelere aı<ı res~ haY",ıı ; 
panayırlara aid vergı ve u"f' . 
'ld'.. ·ı n oktr \r aı ıgı zaman ven e ,ıııit 

mitropolidler tahsil ederle Llıell~ 
. • ın•fll' liv 

raset ve İntikalle, nızaını jtrof"' . 
lerde görülecek davalara m · ..,if 

• • h)ljPr' 

1 ... h' unı .fi' ler de bakmak sa a ıye rıı"" 
ler. Tahsil edilen mahk~ml e ,oitt' 

k"mı en fı, harç ve rüsum, a 

polidliğe ödenirmİ!·· •t'I 
V ·a· rrıı .... 

B··t·· ·k lar ı U1 .., il' u un vesı a • b 5tıı 

ı.d. . sı'le set e ~ ı ınm tam mana 
"ste . ı.tl 

rekata sahih olduğunu go. I dil"°j 
•! e iT 

tedir. Bulgarlara kar§l • ve b"f .. I 
suçlardan ve bütün resmı 

1 
. .ıter Y' 

't opo ıo 11' muamelelerinden, mı r tstl 
· ve ,tı' nız İstanbul patrikhanesı. • ~ ' 
J cıJ1" ~ 

buldaki Sensinod rnec kı~ ,.,0i:erı· 
1 t e.. le , 

mesul imişler... Deve L.bııt 
1 k ı kal1'" ıf sorgu sua e çe rnc · tJ" 

rinden dolayı cezafandlrrıııl: ol'ıt 
rd er., f ' 

Türk devleti mılı opo 1 ·khafle 
bütün muhaberatını patrı p~,ı 
hud ekzarhlık vasıtasile ya 0~r.'~ t(a~r ıı· 

Muhterem T urkolog ço~ 
Sofyada müdafaa ettiği tetllıodı)", 

G d uzuıı iJs' 
zundur. azete e . . b;z hı.l 

w cın • neşri kabil olmadtgı 1 • 

ten almış bulunuyoruz.. aketıit': 
•. 1 r 11eZ ço 

Bu müdel1el soz e • 1811Jarıı cıı· 

Ye saygısızca ııöyleneıı yaiiz cııtılı h~' 
güzel bir cevabtır. Hen yakıtı ,,b• 
hidleri aramızda dols.ş~rı na!eık~ifli 
d. 1 . d" k" tarıhı. ~ şle 
ıse erı ve un u k. a9 ·ııeıe 

ğa alet etmeğc kalkışara bir f111 1' 
. an ecl 

bütün cihana tanıttır terbi)'. v ~1 
k . kin ve . Jıt dil uzatmak co çır jçıt' f 

. . • . aunllll birfe 
ce oır harekettır. ·defl ı:t' 

. f l . . d ( yerıı r "' . son na ta ar ıçın e Blllt' le" 
lı:r olmağa başlayan) 111iJlet 

11
, 

1 . d T·· k e Bıılg&' •- 1 "tf11 te erın e ur v w' bıı· 

1 k 1ohııf11 ı.el'I· 
arasına düşınnn ı def" rl ,\~ 

. •e e 1· ,,,,. • 
malaı mı dost'$3 tavsı.) rih 1"" \ e 

1 ·77 uı ,.o 
gün Sofvadan ge en .. ısi~o ı;tt' 

. cara ,,,,, 
gazetesinde bas~11~nl') brışlıklı zoftl• 
orta Balkan ihtı a 1 d'sİ o1e ~ıı· 

·da 1 
• h" 

le.ile Selanik Bulgar 1 JeriJ'lıfl ıı• eı· 
Utro ve Stojef gazet~ııbtar!111 1112'' 

l . · ı k ce' . f3tı Je ret erme ven ece . ki · ı·ııo 
w• 10. n• 1 

rasile neşredecegız.. dıı , 0;ıf 
b. ı-:tef11 "'··r~ 

gazetelerinin ır 5 ~ dell ı ıJ ihıı' 
başlayıp ha!ft devam e rı bİ'. ~,,111 : 

dalcırııı . ı' Jı 
manlığı propagan irl'i11 •• t 

KURlJN, ç k"h ıır 
yet verilsin. retlert eııl~ . 
lara ve şeni haka k o/e Ol'' ııg 
kolu bağlı durmıyaca rıı. ~ıı 

. . uncıt) 
rrazetclerını sustur o 

raşacaktır~ 
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Karadeniz 
18Pcınya sularındaki tehlikeli yol

Festival hazzrlıklarz bitti 

30 gün lstanbul nasıl 
eğlenec~k 

8ir ltı''dd 
culuğundan döndü 

~lılt . u etten beri bir yığın· 
ecı "ki febtj . Yu ü olarak İ&panyadan 

t'dt ~ıze gelmesi beklenen Ka -
tllt,~ız .vap.u~u dün sabah geldi. 
Ç~lı, B ıçerısınden yalnız 8 kişi 
dt11 I Unlardan bazıları Türkiye· 
r. 1Pa.ny · · d · r "'tttl aya gıtmı§ ve ora a tı-

~t~ t ltıetgulken, muharebenin 
Ü~ •Uyla Türk sefarethanesine 
~ldıkderek uzun müddet orada 
~ lan aonra "Karadeniz,, va -
~ tıun 1. . . . b' l f lqk' ge ıtını nırnet ı erek 

"" dir. 'Yeye atılmış olan musevilcr-

~ v 
~· ~el ~PUrda onlarla birlikte binen 
• ., tttı 1~

1 t~raftarı olan 720 kişi hal· 
'...1 ~· İcilya adasına birçok 
,... 11tlerd Ot,d en aonra çıkmışlar ve 

8~· ka.lrnışlardır. 
tejt lllün haberler dün ~ehrimize 
'-L tı tnülte 'I l ' ' .. ""tt cı er e gcmının muret· 

•ndaydı. 

t '<iMLER GELDi? 
' tlen k' 'd b . "~r, se ız mt~sevı en C§I 
ti~İtı Ilı. Miıon iaimli bir tuhafiye
'~ .~desidir. Batta Avram ol -
it Su~Zere bu aiJe, Mişonun karı -
'~,:an, iki kızı Eliza ve Ester 

lı" l)· .. dızı Savadan mürekkeptir. 
İ 't-,j '~er üç kiti iae, yine bir mu -
~r tlıır, 0 

an Alton ile Leon Roma.no· 

.\~rı· 
~le) .1 Vapurla İspanyadan, Mad 
\.. ~1tniz B. Tevfik Kamilin hiz -
~ıçıaj S d' l · · .\ a ıye ge mııtır. 
··~tarn Miıon diyor ki: 
~ en buradan 1928 senesinde 
r· tıyay . . B 1 
...,İy • a gıtmıı, arse onda tu -
' ; lıcareti yapmağa başlamış· 
\ ed·akat muharebe ~iddet pey -
t_ · 1 tıce · b · · 'k :'tt~ vazıyet enı gıttı çe en-d'· düt~rdü. Her gün bo~~a~
~~ıı .... ·• T urk vapurunun gelışmı, 

.. ••ıa rn· b'ld'k lsp ınnet ı ı ... ,, 
~NY A DAiMi HARP 

la iÇiNDE 
~ıltJtanyadan gelenlerin söyle -
"t1 ~itte göre, bütün ispanya da· 
'htlUharebe halindedir. Yalnız 
de de erde değil, şehirlerin için -
~~>t 

1 
ahali, iki tarafın hasmane 

~'it :.~tına kapılarak biribirle -
~\İti lltrnan l<esilmİ§tİr. Büyük 
~"di~t~e, halk yerleri kazarak 
~dıt. Ctıne aığmaklar yapmak -

d~~~ritte Türkiye aefareti, dol
~~ .,:~~etle, ayrıca bir bina tuta
ttk ~ llzerine Türk bayrağı dike
~~ 'tıdisine iltica eden ve git -
~d, ~'Yıaı artan mültecileri bu -

lr ·:a-k,
1 
Oturnuıtu. Madritte hemen 

ııİ ~1)ttt •efaretle:e iltica etmi§ va -
e~d· 

re ~ '" 1
• Evler bomboştu. 

~ 'I\ ttı.:unı~ beraber, buraya ge -t' 
""ıi •evılerle birlikte vapura 

~·· e: olan mültecilerden bir kıs
~~tllcohkın yoldan geri dönerek 
~illi .0 tdusuna iltica etmek ar

t ~İtek~har etmiılerdir. 
~~dUkı 1~· vapur mürettabatının 
~"" \t er.' buna ilave edilecek o
~dirı~zı.~et bütün ır.anzarasile 
• t:l-{l Roıteriyor: 
~ be\tıll\tu BiR YOLCULUK 
. ~~"ld et denizyolları idaresinin 
't erı· 
~ lle b' ız,, vapuru buradan ha-
'~ı '~lt ır müddet sükun içinde 
> 'tılld ettikten sonra İspanya 
ı...'bttı..ıa l tehlikeli bir yolculuk 
~ti l' Ve f 
~ tt lt etra ında uçuşan mer-
~ .. a -~1nda türlü nazik daki -

\· 'lll\~ıtıniıtir. 
>~~i katıla beraber, Valansiyada 
.,d \t, .,~trol olduğundan tehlike 
1.. "' h aradeniz vapuru bu -
~ ''lld . " ' hi., rıtten gelecek mülteci -

'>- kadar beklemiştir. 

730 a yakın mülteci, üç ayrı ka
file halinde gclmiıtir. 

"Karadeniz,, e binen Türk tc· 
haası küçük bir grup halktan baş -
ka, hepsi asi Franko taraftarı idi· l 
ler. Bunlar, hükumet mıntakasın .

1 dan çıktıktan sonra, baıka yere 
gitmek istememi§ ve ispanyada 

1 

alacakları intikamdan bahsetmiş
lerdir. 

"Karadeniz,, Maltaya geldiği 
zatt;an Ankaradan bir emir almış· 
tır. Bu emirde, gemideki yolcu · 
!ardan, kadın, çocuk ve askerlik 
çağında olmıyanların ltalyaya çı· 
karılabileceği bildiriliyordu. Fa · 
kat Sicilya adasının Saragoza li -
manana gelince, daha vapur ya -
naşmadan bütün asi taraftarı genç 
ler ~!e vapurdan atılmağa ba§la -
mışhr, birçok kişiler dt"nizden 
yüzerek karaya çıkmağa trıebbüs 
etmiştir. 

Polis buna mumanaat etmek 
istemişse de muvaffak olamamıı 
karadaki halkın da tezahüratı in -
zimam edince vaziyet önüne ge -
çilmez bir hal almıttır. Vapurda 
yalnız sekiz kiıi müstesna olmak 
üzere hepsi Sicilyaya çıkmıJlar · 
dır. Bunların pasaportları hala 
"Karadeniz11 de bulunuyor. 

Dün ıehrimize İspanyadan ge
len sekiz Türk tebaası vatanları -
na dönmekten çok memnundur. 
Btmlardan A vranı Miıon ailesi İz· 
mire gidecektir. Diğerleri Tarl\b
ya ve Ortaköyde tanıdıkları nez
dinc gitmi!tİr. 

1(. "' ,,. 

"Karadeniz,, vapuru birkaç gü
ne kadar eski seferlerine baılıya
caktır. 

Hayvan hastahklarına 
karfı 

Aıı'...f.ra, 27 ('l'ddonla) - Salgın 

ha), an lw~talıklarının ıncİıılckct içi

ne yayılııı:ı:,ına ıııcyılan 'ermemek i
ı;in nı:ılırc~ giirııriiklcrinde frnni mu
aıııdc ) :ıpıl rıwk iizcrc ilı rarat!;ıların 

lıcyarııınıne 'crrııcll"rİ 'c :-l'' ktl"n son
nı giiıııriiklt•rı·c heyannamclerin tc~· 

<'İli giiıııriik ve Ziraat 'ekalctlcri ta

rafnıllan kararla~tırılarak giimrükle

rc tehli~ cdilıni~tir. 

Ağustosta ıehrimizde yapıla -
cak olan festival eğlencelerine a
it program kat'i surette hazırlan -
mııtır. 

Bu programa göre eğlenceler, 
31 temır.uz cumartesi günü gece -
si baılıyacaktır. O gece, Suadiye, 
Büyükdere, Yürükali plajları ile 
Taksim bahçe ve Sarayburnunda 
birer balo verilecektir. Bu balo • 
larda birer güzel seçilecektir. Ay
ni gün Fatih ve Beyazıt meydan -
larında meccani konserler verile -
cektir. 

1 Ağustos pazar: Beylerbeyi sa
rayında bir garden parti verile -
cek, bir gece evvel seçilen güzel -
ler arasından festival kraliçesi in
tihap edilecektir. Gündüz Bebek
te kürek te§vik müsabakaları ya • 
pılacak, Sarayburnu, Şehremini 

Üsküdarda temsiller verilecek, 
Dağcılık klübünde tenis müsaba -
kalan ba§lıyacaktır. 

3 Ağustos salı: Beyoğlunda bir 
tiyatroda garp musikisi konseri 
verilecektir. 

5 Ağustos per§embe: Karika -
tür sergisi açılacak, Fatih, Bcya -
zıt meydanlarında konser verile -
cektir. 

6 Cuma: Meydanlarda konser. 

7 Cumartesi: Meydanlarda kon 
ser verilecek, Dağcılık klübünde 
tenis müsabakası devam edecek, 
Taksimde bir ecnebi takımla maç 
Sarayburnunda te:r..sil verilecek -
tir. 

B Pazar: Tenis müsabakaları -
nın devamı, Taksimde ikinci maç, 
meydanlarda konser, gece Bey -
oğlunda klasik Türk musıkisi kon· 
seri verilecek. 

10 Sair: Ayaaofyada esnaf kö · 
şesi açılacak, meydanlarda kon · 

serler. 
12 Perıembe: Güzel Sanatlar 

Akademisinde tezhip, cilt, yazı, 
resim sergileri açılacak. 

13 Cuma: Dağcılık klübünde 

tenis . 
14 Cumartesi: Tenis müsaba -

kalarının sonu, Boğazı yüzerek 
geçme yarıfı, meydanlarda kon • 
ser, Sarayburnunda temsil, gece 
klasik musıkinin ikincisi. 

15 Pazar: Bebekte kürek teşvik 
müsabakalan, yüz;ne mukavemet 
yarıft, Sarapburnunda-.t.emsil, mey 
danlarda konser. 

1 7 Salı: Meydanlarda konser -

ler. 
19 Pertembe: Tepeba§ında tem 

sil, meydanlarda konserler. 
20 Cuma: T.emsil ve konserler. 
21 Cumartesi: Gündüz bisiklet 

mukavemet yarışı, Taksimde gü -
reşler, meydan konserleri, gece 
Taksim bahçesinde İstanhula ge -
lecek Balkan festival heyetlerine 
ziyafet ve Balkan festi valinin baş· 

langıcr. 

22 Pazar: Sarayburnunda Bal-
kan festival eğlenceleri, Beyazıt -
tan ba§lıyarak Taksime kadar ge
len heyetlerin geçit resmi, Tak -

simde güreş, Çırpıcıda orlaoyunu, 
Tepebaşındn temsil, meydan kon

serleri. 
24 Salı: Güreşlerin sonu, mey· 

cbn konserleri. 
26 Perşembe: Meydan konser -

leri, Taksimde Balkan Festivali, 

27 Cuma: Konserler, lemsil -
ler, Kadıköy stadında festival eğ
lenceleri. 

28 Cumartesi: Bebekte atlama 
müsabakası, sulopu oyunu, muh -
telif deniz eğlenceleri, Saraybur • 
nunda temsil, gece Beylerbeyin -
de Balkan festival balosu ... 

29 Pazar: Temsiller, konserler. 

Eğlenceler arasına Boğazda 

mehtap gezintileri konacağı gibi 
Romanyadan da büyük bir revü 
heyeti getirtilecektir. 

lstanbulun süslenmesi için bir 
komite ve gelenleri karşılamak, 

iıaz etmek için de ikinci bir ko -
mite seçilmiştir. Bu seneki prog -
ram geçen senekine nazaran çok 
daha zengindir. 

İstanbul yaz eğlencelerinin se
neden seneye güzelleşmekte oldu· 
ğu yapılan programlardan anlaşıl
maktadır . 

Emir Abdullah 
Yaı 111 salıalı geliyor.., 

askeri meı'llsilnle 
Jıaı ştlanacak 

Maverayı Erdün hükümdarı 

Emir Abdullah pazar günü sabah
leyin 7,25 trcnile Avrupadan şeh
rimize gelecektir. 

Hükümdar Sirkeci istasyonun
da büyük mera.simle karşılana -
caktrr. İstasyon Türk ve imaret 
bayraklarile süslenecek, vali ve 
belediye reisi, vilayet ve belediye 
muavinleri, askeri kumandanlar 
Emiri istasyonda İstikbal edecek -
lerdir. Bir kıt'a asker ve mızıka 
resim sela:nı ifa edecektir. 

Emir istasyondan çıktıktan 

·Boş_anmanzn gıenişletilmesİ 
.......,,- - ~ - ~ -- ... ,,_, ,,_,, -- ~ ---,,.-., ~ -

sonra otomobille Perapalasa gide

cek, öğle yemeğini otelde hususi 
surette yedikten sonra şehirde bir 
g~zinti yap:ıcak, akşam üzeri Top-

haneden hususi bir motörle Hay -
darpaşaya geçecektir. Emir, To -
ros ekspresine takılacak hususi 
bir vagonla Ankaraya gidecek -
tir. Emir giderken de askeri me -
rasimle uğurlnnacaktır. 

"Boşanma davalarında 
Sulh hakimine müracaatın bir formalite 

çıkarılması lazımdır.,, olmaktan 
r 

Misafir Ankarada birkaç gün 
kaldıktan sonra tekrar İstanbula 

Boşanmanın gcniıletilmeıi et -
rafında okuyucularımızdan ilk 
tedriıat mülettiıi Bay Mansur · 
şur.ları söylemiıtir: 

"Zevç ve zevce biribirlerinden 
güçlükle ayrılacaklarını bildikle -
rinden, biribirlerine kartı tabak -
küm ve tagallüp hissi duyuyor -
lar. Bu rcünasebetler sade tara -
f eynin arzusuna müstenit ve her· 
hangibir tarafın kırılmasile niha
yet bulacak nazik bir mahiyette o
lursa iki tarafın çok daha iyi geçi

neceğine kaniim. 
Bu itibarla Amerikada ve Rus· 

yadaki boşanma kolaylıkları ev.· 
lilik müessesesini zayıflatmaz, bı
lakis klwvetlendirir. Bo~anma da· 
valarında ilk muamele olan sulh 

hakimine müracaatın bir formali
te olmaktan çıkarılması lazımdır. 
Sulh hakimi bir psikolog gibi n:u· 
hakkak taraf eyni esaslı surette 
dinlemeli, kendisine müracaat c -

denlerin haleti ruhiyesini kendi 
içinde görmelidir. 

Talak davalarında uzayış karı, 
kocayı biribirine yakınlaştırmadı· 
ğı gibi arada gelip giden dedi -
kodularla taro.fları biribirinden 
büsbütün soğutmaktadır. Bu iti -
harla talak davalarının sür'atle 
neticelendirilmesi çok yerinde o -
lur.,, 

Bir hukukçu da başından gc -
çen bir vak' ayı misal göstererek 
şöyle demektedir: 

"Herkes birkaç giin evvel ga· 

zetlerde gördüğümüz zina cürmü gelecek ve üç gün şehrimizde ka -
meşhudunu yaptıramaz. Böyle lacaktır. 1 

bir cürmü meşhut pek zordur. 

Birkaç sene evvel bir erkek ka- K u R U ~ ... T 
rısından şüpheJeniyord~. Takip~ l "4 ] 
etti. Şüphesinin hakikat olduğunu 1 GVN VEL!li SiY ASI GAZETE 'I 
gördü. Fakat cürmü meşhut yap · .Jautt'rııııe ı;bnoert'eD vazıııır ı:a.ıete- 1 

tıramaclı. Nihayet rrahkemeye ye girmek için ıııe . ZRrtının kl\şeslne (ga. 
otele ı kellnıesı vıu:ılm1tlıc11r 

başvurdu. Kadının kocasına iha -
net ettiğini isbat edemedi. Delil - t<ıu~ııık ısuveo aımrıar mektupıa.nna 

10 kuru~luk pul koymııh<lırlar 

ler yoktu. Mahkeme talak talebi-
ni reddetti. Zavallı koca çılgına 
dönmüştü. Kendisine ihanet eden 
kadınla nasıl ya§ıyabilirdi? 

t!ıuıılııııybn yaı.ıhın gen .:on<:l<?rmekten, 
ıuy.neuı:ı yollanmıe mektupların lc:ine 
knDUIRD Plll'HIR;ın luıybotnıas!Dd&n. lll.n 
olarak c;ıkan )'RZllRrdRn dnl11yı. direktör • 
•r~k. llstlln~ !loru "nrı:u aım111 

Nihayet arada geçimsizlik ol -
duğunu söyliyerek mahkemeye Gihıii geçmiş sayı/(lr 10 lmruştur 

---
başvuruldu. Şahitler dinlenildi de Uaıı•lt'nılıde çıkan yazılarla "'"lmll'rto 

bu suretle adam kadından kurtu- L ":._ hııkı,, 'l:\lt k•·rıdı~ı ıc:ındlr 
)ftbildi.,. -.J 
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Bütçe müzakereleı i devam ediyor 
• 
Işkanunu tatbika 

başlanırken 
lktısat Vekili işçi meselesi hak

kında izahatta bulundu 
Mecllsln dUnkU toplanllsında Ziraat 
VekAletl bütçesi de m üzakere edildi 

Ank'ara, 28 (Telefonla) - 1\lecli· 
sin hugüıı loplnntı:ıındn evvelii İktr 

sad \'ck:ilcti lıiitçesinin miizakerc::oi· 

yot, 'Ora<la iki üç ay ıııükenımeJ çalı
şıyor, hir sahalı hakıyoı~unuz tczgalı 
ho~. 

Başvekilin 
1 ayyareciliğimiz için 
değe.ı li bir işareti 

(Vstyanı 1. iııcide) 

.. Türk çocuğu, 

•'Her işte olduğu gibi, havacılık
ta da en yüksek düzeyde, gökte se
ni bekliyen yeri az zamanda <loldu
racaksın.,, 

ne dP.'r'nm olunııııışlur. 

Müzakere csııa ında Halil l\Jentcş 
kliring lıe npları 'c iş~i rnziyetlcrinc 

tema ederek kızı tcıııcnnilenle hu· 

lunnıu .. 'c f ktı~:ıd VeldilPtİ lıiit~e::oi 
heyeti umuıııiyesi Uzerinclc ileri lir· 

müı:. olduğu lıir noktai nazarı hir ele· 
fa dalın izah cılcrck: "30 milvon li-

İşleı ini hu euretle gurup hal inde 

terk ve kiiye dönenler cfo 'ardır. Bil· 
ita 8a Zongulclak kiimiir Iıa, zasıııııı 
ran«lrıııanının clü ük olma ının f\chen· 

~ . 

· Büyük Şefin işaret etliği yolda 
her gün biraz daha ilerliyen ve dün
ya gençliği arasında layık olduğu şe· 
refli mevkii alan Türk çocukları, bu 
yüksek emri alır alınaz bütün azim, 
irade kuvvetlerini, fedakarlık hisle
rini bir araya toplayarak canla, baş· 
la çalışmağa başladılar. 935 de ilk 
planörle işe girişen Türk Havn Ku
rumunun Türkkuşu kolunda, ilk 
adımda 20 genç toplanmıştı. Bu 
gençlerin başında Atatürk kızı Gök
çen yer alıyordu. Bu genç kız. Bü
yük lnkrl:ıb Şefinin havacılığa ver· 
diği geniş ehemmiyetin bir sembolü 
idi. 

" 
rahk hir amorti man hedrli ayırarak 
15 senede konsolide etsrk 'e 300 ınil 

yon lir:ılık hir iş programı yaparak 
te~chlıiis ı-rhahrnr i-:e da,·cı etsek hen
ce muvaffak oluruz :lanıımrlayıın,. 

{]emiştir. 

lerintlen biri i ele amelenin llninıi o· 

larak ha, zarla kalıp çalı~marıuı ı kcy· 
fiyetiılir. 

Bunun için tedhirlrrimiz vardır. 

111· talebesi ve ilk başmuallimi 
olan Gökçen, Türk Hava Kurumu 
için bir şeref ve bir iftihardır. Böyle 
güzide bir Türk kızı yetiştiren Tiir k 
milleti de her zaman Övünebilir . ., 

Bu ıııiitalenya ccvah 'crf'n .Mali· 
ye V,..kili B. FııucJ Ağrah föyle ilf'ınİ§· 
tir: 

"/cindr. ba§lıcn milli miirln/nfl ;1ı
tiyat;lnrı old11ğu lıalde biiyiik bir prog 

ram it.·i•ı :mo milrnrı lirolıli bir i.~tik· 
'f'.O.Z al .. di lıaldwıdn mulıterem 1 zmfr 

m,.b11.m llnlil fllrntrş nrhndrrşwu:: i· 
fdnci rlcf n b<'ymıntta bulurırlular. Tlii· 

7dimcU,.n bunurı lınld.-ınrla miitnlr.n· 

Falıril·uJarııııızın rirnrııııla ılılıi 'c 
ıncııınuni) etle kalacaklan ikaıııctı;fılı· 
lar 'iirıula getirııı~k. ılılıi hir tm•t· 

te k~nılilerini ııezaret altında hulun· 
dunn:.ık, lıiiHi.::a. kiiycle araılığını fnh· 

rika ci' arma nnkleırnck.. Ru hizinı 
ma 1 iyet fiyatı1111z iizerincle de aynra 

hir } iik teşkil edceck. ~taliyct deıııa· 
nını yiik eJıccektir. Fakat hunların ispanya meselesi 
o kadar içtimai f ay<lalan ,·ardır. C d ·• Ü UIU 

1 . . . . . enevre e gor ş yor kıısaıl Vckılı, ı~~ı ıncsclcsınılcn 

larrrıa <'<'l'flh istfrnrlnr. 

O itibarladır lı·i, l•iirsiiye gclmi~, 
bul 111111 yorum. 

Milli 'Mii.ilufaıt ihtiyaçlarını umu

mi si)·mct lraı·nsırıı tnhib cderr•l• te· 

nıirı ctmcl•tc olduğ11nı11;; yiiksch mcc· 
lisin nıalıimudur. /çirıdP. bu malısad 
dnlıi dalıil olclrığu lıaldc senede 80 

milyonu geçen ndi biitçedcn gayri /ev· 
l.rılfirlf' tn1ısisat vcmıehtcyi:. Zannede
rim /,·i. im kr<'dilcri miibal/iğn etme· 

mel.· lı11~11s11nd11 tnhib ettiğimi:; ilıti· 
yaıft rınzircıi yiihsrk lrcy<'lini;; tmsı:ib 
t>dr•r<>I: rlrılra Rl'TIİŞ mihyastn bir i.~tik· 
rrı: rıl.·dirrn ~imdiy(' laulnr tr!l't>.1siif et · 

71lf'dilt. fllrarn ç<'.s/rri) fömlrm i/adr> 

t?tmeklr. lrii/,·ilmet tarafından hafi bir 

lıf'mn<ıt tclô/d;i ,,clifir iimidindcyim. 

'( Brnı•n scsl<'rİ nflm;far). 

KOi\ TENJAN/iV KALD/R//.,MASI 

Diğer mütnlealara cevah olarak i
zahattıı bulunan 1ktı::ad Vekili B. Ce· 
lal Bayar kontenjanın kaldırılma ı 
hakkında fi)ylc <lt>mi-.tir: 

lcra Vekillrri Heyeti kararile kon 

tenjaııı kal<lıracağınıızı ı;;iiylemiştim. 
Bittabi lıükfüuetin umumi politika· 
sına tahi olnn hıı işlerde lr.ra Vekil· 

]eri hcyt•l i kararı hir zarurettir. Fa· 

k'at f "r~ı Vekilleri lıt>yeti kararı he· 

niiz hn iş Jrnkkındu saılır olnıaıhğı 

jçin. hu suretle idarci li::-nn Ptmi-.tim. 

Y ok"a hiikfırııı~ti n kontenjnnr kaldıra· 
cagmn ~iiplıe f'tmeıncktPyim. 

iŞÇi llt F.. f;/,ESİ 

B. Celal Ha) ar, i;;çi meselesi Jıak· 

kında C\' ela Hrdiği izahatta rnülıinı 
l•ir noı.. in) a tcıııas eılerek iiyle denıiş-
tir: 

tekrar halı ederek czdinılc ~öyle de
rniftir: 

Bence hiı:im memlekette anıelc 
tneEelesi zannolundnğu knılar hiiyiik 

ve kiilfotli hir iş değildir. Ameleıniz. 
hiiyük ~ehirlcr mii tesna olmak far 

tiyle kendi mı::slc.ki hayatlarına yc.ni 

alışmakta Ye ahştrnlınaktadırlar. Rıı 
zarureti ko1ny1ık1a kendil,.rinf' lıaz· 

mettirelıiJmck içİJı yarclmı edcce~iz. 
Ru ıln hir zaınan meselesidir. Fakat 
csa amele politika ma gelince, ma· 
lfımu;.liniz lıizim İs kanunumuzda a· 
mele tahiri rlalıi ı.·oktıır. f .. ,.j. iıı ,·eren 

J ,.it, :ı.: 

ve iş ulan tedbirleri \'ardır. Arkada· 

şırn Halil lcnıeş hu tahirlrrrlcki ntr 

an ı henrlen çok clalıa iyi takılir ~rlcr· 
ler ve takih ettiğimiz politikanın iı;a· 
hrtin: §Üplıc:.iz hii) iik bir alalıiycılc 
k'anarlar. 

Riıim amele ınc clcı-imlcki politi· 

kamız hııgiinki.i kanunu ile ira<le e· 
dilıııi~tir. Bu kanun l 5 hazirandan 
itiharrn ta rlika ha lanrvor. ı\mde :,; . 
için ne ılcrcc-f'ye karlar fa) dalı olaca· 

gr tadıika setil<likten oııra anlaŞJln· 
caktıı. H i!,; şiiphc yoktur ki fayda ı 
göriji,.,., ktir. 

Yalm;t; mnrlc kanunu tathika hn • 
larl..eıı ı ı f ak hir cnclişcm ıne\ rutttır. 
Bıınıı hıınııla ,·alilcriıııizin ,.c hu i~

te çalı~aıı lıükimıel rnemurlıırıınıznı 
bu kiir!iiiden nazarı dikkatini rr.lhct· 
nıek ıçin iiyleıııı-k nıel'huriyetini lıis· 

ediyorum. 

Ölçüler kanunun<ln oldıı~tı gihi 
j~ kanımunun tathiki ele nıcnı1e.kettc 

ayrıca hir lın) at palıalılı~ına "'~ile 

te kil ı-tınenıeli<lir .• l~ğer im noktada 

kafi ılerece<lP kül lıalinde lıa-.ı;n iyct 

"Ö temıe e'" hii\'lc hir Y<ınlıc:lr~m 1111· o ... . • • ~ ._ 

ı:.ulc ~c l eccğinclcn cndi~e etmekte} im. 
7,İ f(,LfT RtlTÇESI 0ZERİNnE 

Kııınutayın hııgiinkii toplantısın· 

da Zirna t Rcıkaıılığı hiit~c i heyeti tt· 

mumivr,i iizerinclr. rniizakere yapıl· 
\nıC'le mesele inin annvi hayatı· m t 

• ·~ ır. 
nm ne kadar mühim hir me.selt. i ol- Riitı·ı• üzerinde ::o(;;t; nlınrc: l)lan hatip 
Ôtıb'llllll lırrkec: takdir ecler. Amrlcmiz !erden İ~err· Tiirker orman ~amınunmı 
hakkrndaki takclirkiir c:(izlne iştirnk tatbik m:vkiine girip girmediğini, 
etıııekle lıernlıcr il:i, e cclcce~inı cihet· ormanlarda çıkan yangınlara karşı 
)er dr \'artlrr: Riule Aınf'le ''azife ine tedbirler alınıp alınmadığını ve kar

hcnli.z f!kı bir urette hağlanmanıı~- şılıklı olarak lıaric.e rnühim miktar
tır. Bu Pndiit-tri için lıiiyUk hir telı· da para giden çay, kahvenin mem

Jikc ol:ıhilir. mele (;PJiyor "'' elii leket içinde yetiştirilip yetiştirilemi
çırak olarak fabrikalarımızda ücret ycceğini ~mrınuştur. 
verere" okutuyoruz. Fabrikaya geçi· Hatiblcrden sonra Ziraat Vekili 

Paris, 28 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti konseyi bugün ispanya 
hükumetinin dahili harbe ecnebi 
müdahalesi hakkındaki muhtırasiyle 
meşgul olmuştur. ispanya delege;i 
Delvayo, Almanya ve ftalyaya şid· 
detle hiicum ederek İtalyanın İspan
yadaki askeri hareketlerini uzun tı· 
zadıya izah etmiş ve Almanlar ta-
rafından Guernicanm bombardıma
nı mesclet>İ üzerinde durmuştur. 

lngiliz hariciye nazırı .!3. Eden; 
Ecnebi gönüllülerin geri çekil • 

mesini elde etmek için mütarekenin 
zaruri olduğunu söylemiştir. 

HÜKÜMET MÜTAREKE 
lSTEMlYOR 

Londra, 28 (A.A.) - ispanya
da bir mütnrekc akdi teklifini Va
lencia hükumeti kati olarak reddet· 
miştir. f spanyol hariciye nazırı Gi
ral, Reuter muhabirine yaptığı be
yanatta hükumetin her ne şekilde 
olursa olsun bir mütarekeyi kabul 
edemiyeceğini söylemiş ve ancak 
ecnebi gönüllülerin geri alınmasına 
muvafakat edebileceğini ilave eyle
miştir. 

Resmi evrak yok 
edilmeyecek 

Ankara, 28 (Telefonla) - Res· 
mi evrak ve defterlerden lüı:um • 
suz olanların yokedilme tarzı hak 
kında mer'iycte giren nizamna • 
melerin yerine, muhtelif memle • 
ketlerde tatbik edilen usullerin 
tetkikinden sonra Türk Tarihi 
Tetkik Kurumu tarafından yeni 
bir proje hazırlanıncaya kadar, 
resmi evrak ve defterlerin hiçbir 
suretle yokedilmemesi kararlattr 
rılmıştır. 

Japon Ucaret anlaşması 
imzalandı 

Ankara1 28 (Telefonla) - Ta· 
kas usulüne müstenit olmnk üze · 
re, Japon - Türk ticaret anlaş · 
ması bugün (dün), iki tarafın mu· 
rahhasları arasında, Hariciye ve· 
kalctinde imzalanmıştır. 

B. Mulılis ErLmen cevabım vermiş 
ve müzakere kılfj görülerek fasılla
ra geçilmiştir. Meclis yarın 1 O da 
topbrıar::ık mi.ızakcrelerinc devam 
edecektir. 

Kahraman kadın 
tayyarecimiz ..,;ıtİ' 

(Vstyaııı Biri117:iclc) zmı ordu ndma takdir c ZL~I 

amirlerin sert bir surette takip et-ı BAY AN GÖKÇEN1N sö b' 
tikleri meslek inzibatının hiç le • v csikı:ılann okunırıı:ı.5'Go~i 
reddüt edilmeden tatbik . edildi • len sonrn Bc.ynn Snbih~ k W 
ğini ve kendisinden şeref mcydn· k d' · · · · fıır ~ en ısım yetıtşıren 'klllJ , 
nında ve havanın güç şnrtları için· Kurumu ve askeri tatbı el ~ 
de en çetin vazifeler İ!itendiğini , f t n Gcll ,; 

mcK ırsa mı vere kkUr 
görüyoruz. Sabiha Gökçen'in yü· may başknnlığma ıcşedi ki: 
zünde, yabancı olmadığımız bu bir nutuk s5y]edi ve de, ,,ıırı,:? 
zor mesleğin bütün sert imtihan • ~'Ti;rfl fiava Kurum~ g~ı ,-e 
la;ını muvaff akıyctle geçirmek~e lct gcr.:çlerir.cle uyandır"' ,.

0
r:; 

olduğunu biraz evvel dinlcdifi · gün daha ger.iıt ölçii:ic
1 

tJıJO ~ • 

miz bu vesikalarla huzurunuzdn m;hta bulundurduğu ıaakıfl 1 

is bat etmİ§ oluyor. rcm~;:!ı;;ı dr:Jıgularır:ı y k ~ 
Bu madalyayı memnuniyet ve ı ı ·· d"'•cc ço '-

ma:;.crım.a gor u.... , rar.1 
iftiharla verdik, Onu iftihnrla bü· ı J'-1 a ı~ıı fıJ 

J'ar o.uyorum, -, a:J tJactJ 
tün vatandaşlar ve bütün dünya mcm:Ckcte yapma'ıta 0 haJ"0r.1 

önünde göğsünü gercre!< ta~ı::-a~< · v:ik hizmetin cla/ı!'l çok 
ta haklıdır. 

Türk Hava Kurumu memleket· 
te kahraman tayyareciler yeli'lti · 
recek isabetli bir siyaset takip et· 
liğini göste .. miş olduğundan övü· 
nebilir. Sabiha Gökçen Türk kız· 
farından ilk kahraman tayyareci 
olarak memleket kar§ısmda r.:ıcv • 
cudiyet göstermiştir ve bunun için 
de kendisini tebrik edip selamla· 
mnk bahtiyarlıktır. Türkku~u bil • 
hassa havacılığa kar§ı ala!.ayı \'C 

ve tayyareciliğe hevesi artırmak 
için lesi& olunmuş bir teılcilatlır 
ki §İmdiye kadar bize birçok gü · 
zide gençler yetiştirmiştir. 

Fakat ihtiynç bımn çok daha 
fazla lüzum gösteriyor. Buı;ünkü 
müdafaa mevzuu ve silahlarının 

en müe&airlcrinde:ı sayılan hava 
silahında bir mUletin kudretli ol · 
ması kurtulmanın maksat ve gaye· 
si için esaslı şartlardandır. Bir 
memleket havasındr.::ı emin olmak 
istiyorsa mutlaka o memleket va· 
tanda~larının gençlikten itibaren 
havayı severek canlarını tehlike· 
ye koyacak şekilde çalı~maları la· 
zımdır. Sabiha Gökçen buna mu • 

vaffakıyctli bir misaldir. Hava · 
nın yalnız sakin kısımlarında de· 
ğil tehlikeli görülen eng:n sahala· 
rı içinde kahraır. anca dolaşmak 

mümkün olduğunu isabet edecek 
ıerefli vesikalar kazanmıştır. Ü· 
mit ederim ki bütün mcmlekeUc 
tayyareci olmak istiyenler çetin 
Vazife günlerinde en sert imtihan 
ları muvaffakıyetle geçerca kıy · 
metli vesikalar toplamr.ğa muvc.f· 

fak olacaklardır. 
Bütün bu sözlerim kahraman 

kızımız Sabiha Gökçenin havala • 
rımızda b irçok k3hra:r.an Türk 
kızı yetiştirrr.ek için iyi bir teşvik 

m isali olarak telukki edilmesi tc· 
menniıiyle b iti.-iyorum.,, 

BAY AN GÖKÇENİN MUVAF· 
F AKIYETLERI 

Madalyayı bizzat Başvekil Is • 
met lnönü alkışlar arasmda Bu · 
yan Gökçenin göğsüne taktı. 

Bundan 5onra Bayan Gökçenin 
Türk Cümhuriycti hav::ı ord:.ı:.un · 

ı 1 1 ' • • •• daki uçrr:anlı t merna.e.ermı goı;· 

teren resmi vesikalar birer birer 
okundu. 

Bu vesikalua göre, Eayan Sa· 
biha Göhç~n Eskişchircle birinci 
tayyare alayı emrinde asltcri tay· 
yarecilik stajını muvaffakıyetle bi 
tirdikten sonra emr;nc v~~·iF' 1i 
hava ordu:;:.ı içind~ atı}!ı t'.'ltbika • 
tın hcp:;ine iştirak ederek Türlt 
Kndınlık kudreti ve kahramanlı • 
ğının bilfiil dür.ya havacılık tari • 
hine tanıtmış ve mafcvkleri bu hiz 
metleri tesbit eden raporları Ge 

nel Kurmay ba~knnlığına vermi~· 
lcrdir. 

Batkanlık kahraman Türk kı • 

luyorum.,, Jdl l 
Bunun üzerine, Baş-ve vs.ff 

lnönü tan·arcciliktdd r.ı~1ıılı . T .. '( ı.a ' yctınden dolayı ur. Go" 
. .. I Ba vnll .. 1se 

çın numune o an ~ fl1iı' ... 
tebrik ve takdir etti, bu. c 1 

... erıf1 ' 
l:cıle Hava kuvvetı uı tef"1 
ı .. -·· T·· k 1 dınlı1'ın• .. e~ 
Ut!U ve ur ta " J3sf' 
c:cn hitabede bulundu-)k)· , 
lin nutkunu ayrıca ver 1 ,e • . ,.ı 

Davct!iler büfede ıı deıt zO 
ram edildiler. Saat JS 16r 
kndar de\•n.m eden toP ,,rtı' 

la n, 
c::n;.ı, herkes hzye::a.n 

<h!. ı rd' 
··11 e 

Boynn Gökçen bu&H rıı' 
pılncnk imtihnnlard3 bulu:b' 
zere Eski~ehir tatbiknt h 

tc!<rar dönecektir. ~ 

L • ı · iı1P Nafia veKuıfil 
bir seyahatı 
hakkında 

, ,,aı' 
Asılsız bu 11 b 

• J11ı.ıb' I' 
Ankara 28 (Hususı flf · 

, Soıt 1~ 
mizden, telefonla) -: çetirı~' ,ı 
da Nafia vekili B. Alı b'r 5C)$ 

0
• 

v ~n ı ,, 
nın trenle yaptıgı s .. k' bİf' J·~ 

d .. ev 1 
•" esnasın a 3 üne~ r:1. tD111tıı' ~· 

na binerek kendısını 1f.;:ıll : 
h . v• h I·kında ç ., .. ~.c scya at ettıgı r. ~ 111uır 

b .. . k dı'r.ine ~· er uzerınc en " btJ ı 

ettim. B. Ali ÇetinknY3sdı~' \ ~ 
. 1 ,. 'ı drrı 1.i~ 
rın ;:nt ıyycn an. . ··yit"' 

v• ı 50 
tekzip edebileccgıın . ·~t 

. h t' vcrdı: .. .,_ef' sonra şu ıza a ı "' (.. 
"G .. ~ .. v .. - w:ıı.ıf11 d,,ı 

orc..ugıc... tJC"'"' • 

Devlet demiryo!la~ı "Es!:i~eh .~1 
• •• 1 • • b , ,.,.fc l Al ctu .. c~ ... ı.. a·c ... · · e • ' 

.. • ' ., ... ' 4ıJ • J11 ' c 
Dcrfr:ccyc, ccrv:s va::ıi ts~ !. O' 
ve döndüm. Cu seY0 p:11';'',' .,ç' 

. . ya . ı: • . 
a:tc!yc:;ini tefti.ı ıç.n .

111
• P1 • • '1 

r n . ıYcctı ·r:c' 1 ı·a:ıan cı-znc~yc "' ~ oerı • • ,,, 
e ~ı 

hir atelyesindc v ta~' ,.c .. 
tclti-ı'erimdcn ı;ot:ra 

~-

birler d~ım.,, 
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Veşi ~henneln 
~~z~~;cAHIDE OSMAN 
Doktor: - Bir kızınız var, dedi; 

başhemşire sizi bekliyor ! .. 
; ., 

~ıar gü~ü saat 15 ameliyat da
İıte olarak kararlaşmıştı. Bugiin, 

le .r ! lenıez, cumartesi ' 'e pazar giin· 
l'iııın b·· "k · b 1 1 cllttı uyu - ıztıta ını latır ıyonım. 

10 
8 !;Ünü ak§aını l\Iadam ŞuYart~ 

"•~·bir defo ikimiz de gcirdüğüınüz 
""'I .. J itİ.tıd, so.z eri en solgun dakikaları 

"tı l cydı. Ellerini doktor Cevadm a· 
çarı · · b ,_ ltd ıçınc ıra~mıştı; onların ne \• t ha ta olduklarını anlıyordum. 

r.ı~d dokt~r . Ccvadm a\'uçlarm~~a 
itti . 111ak lmsıle çırpınıyorlardı. Goz 
~ ;·~ hüyük hir mulıabhetle ikimi· 
~.0sru aktığını hi ediyordum. Son 

deı: 1~~· • ~at yedi eulannda artık gi· 
lı'ıG •ınııı anladığı "akit. hiiyük hir 

daJı~d le j~indcycli. Belki bir saniye 
dıı • orada duracak ol aychk, zaptc-

llııy c .... h ' b ·ı . l . ltı k egı ır o,;anma ı e 6fl ı-ız ıır 

~ •tık i~inde kalacaktı. Bunu iki
ltt: de anlı:ımıf gibi odayı ya,·af ya,·aş 

il ttik. 

~iııı ll~rl~a1cle, biraz en·f'l de söyJ,.di· 
lı:- ?1hı) cunıartrsi \'e pazar ı,;ahalu 
tı~tıdınıize malik değildik. Daha cloğ
!Qt 

11 
henim 8oğukkanlıhğım \'C dol

tiQ Cevadın a~m his hareketlerine hi

tj d~anj olabiliyordu. His lıareketle
İtı.'~ 0rum; halbuki doktor Cevad se
~· bile ~ıkaracak \'aziyette dPğilcli: 

ııı11at hana en dokunan §ey zaten bu 

ti t~rdu. Doktor Ce\'ad hiiylik sükiı
ta i1

1lde muzlim hir kule ka<lnr es· 
t J "Ö "k•• d o zu uyor u. 

rııı l>atar sabahı uyandığım dakika 

Lı.~ h~ır Ye giyiti buldum. Erkenden 
lq akıkalarda nereye gitmege hazır-

t)rordu: 

'" k DoJaşıyoruın , dedi. Saat on be· 
adar 
Ş ·· , ne uzun zaman ... 

dİtQ 11Plıc iz yalnız bırakacak rleğil· 
~-it~ ~eraher çıktık; altı saat ha ta· 
l~\t n~ Yanıbaşmdaki hüyük konı· 
hıı a. hiçbir şey keJirne söylemeden 

~atla ,~- "d"k S . •ITU U • 

it nl aaı on beş tam arnf'liyat dakika

~CJi ar~k kararla~nıı§tı. Hastahaneden 
ltıd glrdiğımiz vakit baıı;dokton1 oda· 

11 hulıluk: 

Sao-ı k . . . 
6 ı servısımız 

liı.ı11ı3 
t Otı t doktorumuz Pa.zo.rtesl g11nlerl 
~, be~ buçuktan yirmiye ko~ar ga• 
ile 'tat idarehanesinde, Cumartest günleri 
'~ıtu 14 ten 19 a kadar L41ell Tayyare 
~illa 11nlo.n ikinci da1ra üç numarada 
flııı11u ~kuY'Ucularımızı yedi kupon muka· 
~~· 8.buJ eder. 
t?.~ lt hastaııklan doktonımu.z da bu 
tetııH;-4' Yedi t.ıuıemıı blrlkUrlp 1'endlsb:ıe 
~~~iz cuına.rte.sı, ealı, peroembe 
~ • 12 aruı Aksarayda, MJllet cad-
~~e~Uratp3.§a camU karıı.smdald mu• 
.\)ıu CS!nde çocuklarmn:a bakacaktrr. 

~9.rıDC?kUııo dl§ doktorlarımız da oku
~· t> rrtıznı emlrlcrlne ha.zır bulu.ıımak
~a:~~I doktorumuz Fahrettlıı Dlımen 
~ p~UkllU caddesinde 127 numa• 

it bııı gllnlerl ııaat u ile 20 ara. 
%~ ~ U:ıduğu gibi doktor Necati Pak
ı.;'lltrada 8.ltöy M1.bmucUye caddesi 1-2 

- Herfey tamam, dedi. Eğer son ı 
bir defa görmek isterseniz! .. 

Y anımln hen olmasam doktor Ce· 
,·ad helki böyle hir hnrckette buluna-

Komik Hardi 
Haı ısından ayrıldı 

1ki meşhur Amerika komiklerin· 
den Lorel - Hardi pnrtİ:ıİnin, Hardi 

isimli §İ~man komiği ıl~ karı. ından 
ayrılmıştır. 

Fakat hu nyrılı )ın kendisine pek 

lıüziin ,·crcliği yazılıyor. Ucsinule gö· 
riilılüğii gibi tnlak mahkeınc.,incle .ı· 
Jeıii. ağlur derecelerine gelmiştir. 

-, 
8 

- Ziyafette ne biiyii/.· gaf yaptın? 
"Bcctlıot'crı ·i scı·cr misirıi:?., ı/i,·e 
sordular. ''Gradyer·i tcrcifı ederim,, 
dedi. Rcctlıoı·cn peynir değil, mc§lıur 
ressamdır! 

ı~ Co Oltu &alı ve cuma gUnlerl ayn! saat-
"e 1ıt Yucuıarmıızm dl§lerina ba'kacaJ.· • 1 A f 1 f 
"'nu ak ledavllerlııl yapacaklardrr. " 1 mı e se e -

~~I t11p~lnanda Bc§lktq tramvay ca Dün ve Yarın Kitaplanrıdandrr 
la~ 8Partmıanmda. sUnnetçl Emin 
~ lrıUlıtac okuyucularımızm çocuk Fiyatı 40 kuruştur . 
'-l'l-ı •Uıınet edecek Ur. · ----

~ a~; A.kııaray Pertev Eczaııe!l ya.. 
~~ lı1'J ~ nunıarada ııilnnetçl ve aıhbat 

mıyacaktı. Bir saniye gözlerimin içi· 
ne baktı: 

- fa•et, dedim; herhalde :Madam 
Şnvartsm bizi çok beklediğini tahmin 

ediyorsunuz ... 
İçeri prdiğimiz vakit gözleri lia

palıydı. Doktor Cend lıafif çe eğildi; 
sadece küçük bir isim, gözlerini aç· 
masına kafi gelmi§tİ; , .e yüzünde bir 

bahar gülüşü kadar tath bir renk uç 

mu~tu. 

Madam Şuvartsla am~Jiyattan ev· 
,·el hiitün konu§mamız hu kadar ol

ilu. Dı:arda doktor, en yava~ bir ses
le: 

- Herhal<le tehlikeli bir ameli· 
) at; dedi. Fakat,. .. \'aziyP.tİ ikimiz <le. 

yakımlan ıınlıyorcluk. Ba~doktor bir 

cam kapıyı açtı: 
- Rurnıla bekliyehilirsiniz ... 

f çcriye yıkılır gihi girdik .. Ben, 
mutlak bir ölüme zaten inanmış hu· 
lunuyonlum. Kcnıli kendime yalnız 

J\Taılam Şm· artsrn doğacak çocuğunu 
ıliişiinmege lıaşlanıı~tnn. 

Doğacak çocuğt1... Zaten doktor 
Ce' ad daha 1914 ün haşmclanheri 

hu çocuktan lıaşka hirıey mi düşünü· 

yordu. Çok kereler, Haleh Asker has· 
talınnesinin küçük havuzha§ı yanın

da hana neler &öylcmiıti; yalmd o 

dakikalarında doktor Cevad için hen 
na Jl düşüııüyordum? .. 

Doktor Cevad, hayatında bir ka· 

dm i11tiyordu; bunu kaç kereler söy
ledim. lfo· kadm ... Fakat onun müs

takbel lua~alini bir türlü gözlerinin 
önüne g••tfrememişti. Sadece doğacak 
çocuğunu henüz aramızda yokken en 
' 'azih hir cisim gibi clüf üniir ve ha

tırlardı. Onu, bir kaptan olarak ye
tİ§tİrmek i~tiyordu; kendi eliyle ona 
hir Jıavuzda yüzdürecek kağıd kayık· 

lar, daha ıoonra 16 yaıında bir kotra 

yapacaktı; doktor CeYad bütün bun
ları dü ·iirıüyordu; f aliat karı ı ? .. 

Hakikaten, dört cam kapı ile çev

rili ebkleme oda~mda bütün bunları 
bit· kere tlaha hatırladım. Doktor Ce
vaclı bu hayal dakikalarına çağırmalı 

mıydım? Belki... Bununla herabP.r 

onu adet'i yanımda görmüyordum. 
Zaten dolı..tor Cevacl da benim nrlı
~nndan !uıberdar değildi. Sadece, cam 

kapının ön tarafından ameliyat oda

sına giden lastik tekerlekli bir sedye· 

nin hayali geçtiği dakikalarda ellerini 
hana dosnı yaklaşmı~ hie5ettim; ,.e 

hu, yanyıma oturan iki insanın hiri

hirinin n•!!' cudiyetinclcn haberdar ol· 
cluğu illi ılakikaydı. 

:(. :(. :(. 

Ba doktor: 

- Bir kızınız ' 'ar, eledi; görmek 

i terseniz ... 
Sonra, doktor Cevaclm gözlerinin 

içine hüyük hir ~cfkatle haktı; ,.e el· 

lerini omuzlarına koyarak: 

- İ!;:erde, dedi; onu herhalde ı;ö· 

rünüı; .... 

-SON- · 

l'ıo tc~ \lri Eşatz KURUN doktorunun 
~ 4 tııı.ııt e:jl?ks!yonlarx beherinl yedi ku· 
>~ ltr~ 11tnde ve abonelerimize en eh· 
t.i-''ll:ı! )' e ÇOCUk!armın lltlnnet ameli· 
~ 't:ıııı 8Pa.caktır. 
~,~llttc l°llZdığnnız doktor, clJ§çt ve aUn· 
~et lı lrıUracaat ederken KURUN'wı 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-90-

ısım: 

~nuı:ıııan yedi tacc r;ötUrmek Adres: 

lngiliz 
Başvekili 
Baldvin çekildi 
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istifa cdcrı IJ. Baldvuı 

Yerine N. Charİıberlain geç • 

•••• 
Londra, 28 ( A.A.) - Baldvin, 

Bukingham sarayına giderek Krala 
istifasını vermiştir. 

Kral bu istif ayı kaöul ettikten 

sonra .Baldvinin tavsiyesi i.izerine 
Chamberlaini çığırtarak kendisini 
kabineyi teşkile memur etmiştir. 

Kral tarafından tevcih edilen r iit

be ve ünvanlar listesinde, B. Bald
vin "Kont,, ünvanını almıştır. 

1(. o\4 ~ 

B. N. Chamberlain, 1869 sene
sinde Birrninghamda dünyaya gel

miştir. Kendisi 20 inci asır meba

disinde muhafazakarların liderlerin
den biri olan ve "bi.iti.in ihtiyaçları· 
nı kendi vesaiti ve nenabii ile temi
ne kadir bir imparatorluk., ve bu 

imparatorluk için rüchan esasına 
müstenid bir gümrük sistemi lehin
deki mücadeleleri =te iştihar etmiş 

}'eni Bn~ı·e/;i[ 11. N. Cluımbcrlairı 

bulunan namıdar devlet adamlarm

dan Joe Chambcrlainin oğludur. 
B. 'eville Chamberlain, müte • 

veffa Austen Chamberlainin baba 

bir kardeşi olup Birmiııgham ve 

sonra Kembriçe, Bristolde ve Oks
fordda tahsil etmiş ve hukuk dok· 
toru olmu§tur. 

B. Chambcrlain harb esnasında 
ispirtolu içkiler ticareti merkezi 

kontrol meclisi azasından bulunu • 
yordu. 

1915 ve 191 6 senelerinde Bir • 
mingham belediye reisi olan B. 
Chamberlain, 19 J 8 senesinde parla· 

mentoya dahil olmuştur. Yekdiğe
rin: mütcakib postcı, sıhhiye ve 
maliye nazırı olmuştur . 

B. Chamberlain, babasının ana

nesine devam ederek Büyük Bri· 
tanya imparatorluğu eczası arasın -
da ticaretin inkişafı lehinde kuvvet
li bir propaganda yapmıştır. 

Dahili siyasette kendisi terakki
pen-er muhafazakar tipidir. · 

Bilhassa 1923 senesinden itiba

ren ve hususi inşaat yapanlarla ma
halli memurlara ufak, fakat müessir 
bir yardım yapılmasına müteallik 

olan kanunu kabul ettirdiği sırada 
bütçede müvazene temini kaygusile 
hareket eden itidalkar bir zihniyete 

sahib olduğunu göstermek suretİİe 
temayüz etmiş ve B. Baldvin ile B. 
l\fakdonald, bunun üzerine kendi -

sini maliye nezaretine getirmişler -

dir. 

B. Ne\'ille Chamberlain, 1930 -
1931 de ittihatçı fırkanın reisi ve 
müteakiben B. Makdonaldın mill i 
kabinesinde tekrar maliy e nazırı 
olmuştur. Kendisi bu makamda bu 

ane kadar kalmıştır ve bu makamı. 
Başvekalete geçmek ü zere terkedc

cektir. 

B. Chambcrlainin mesleğinde tc· 
maşai evza ve etvar göriilmez, an· 
cak siyaseti, kendisinin birinci SJ• 

mf bir devlet adamı olduğunu ve 
merkezi Birmingham olan ağır sa· 

nayiin muhafazakar prensipleri ile 
meşbu bulunduğunu gösterir. 

B . Chambcrlain, mamul eşya için 

himaye usulüne müstenid tarifeler 
kabulii için büyük bir ısrarla çalış· 
mış ve bu suretle lngiltereyi anan

nevi serbestii mübadele siyasetin • 

den uzaklaştırmağa muvaffak ol· 
muştur. 

B. Chambcrlainin ismi, 1931 de 
fngiliz lirası kıymetinin indirilmesi· 
ni takib etmiş olan mali salilha da 
bağlı kalacaktır. 

Varidat vergisi mikdarmın arttı· 
nlması, harb istikrazlannın parlak 
bir surette tahvili, bu mali icraat 

cümlesindendir. Bu tahvil ameliye· 
sı, lngilterenin mali tarihinde mu
vaffakiyetle başarılmış olan en mü
kemmel ameliyelerden biridir. Yüz. 
de 3,5 dahili düyunun üçte birinden 
fazlası tahvil edilmiş ve bu veçhile 

senede 5 2 milyon faiz tasarruf olun· 
muştur. 

B. Chamberlainin mali siyaseti· 
ne, memleketin 1931 senesinden
beri iktısad sahasında nail oimu 

olduğu kalkınmanın noktai hareketi 
nazarile bakılabilir. 

B. Chamberlain ceman altı bütçe 
yapmıştır. Bunların en cüretkara· 
nesi 1937 bütçesidir. Çünkü bu 

bütçe, teslihat masarifine karşı ko· 
nulmak üzere sanayi sahasında el· 
de edilen temettüleri munzam bir 
resme tabi kılıyordu. 

Yeni Başvekil, baridane hareket 

ve etvarile iştihar etmi"'tir. Fakat 
kendisine tekarrüb edenler, sadeliği. 

ne ve nezaketine hayran olurlar. B. 

Chamberlain, sarahatle söz söyler. 

Kendisinde düzgün söz söylemeli 
istiyen hatiblerin sarf etmekte olduk
iarı gayretlere tesadüf edilmez. 

B. Chamberlainin sarfedeceği 

mesai, müşkül olacaktu. Çünkü 
silahlanma siyasetine para yetiştir
mek için halkın gözünden düşme 
tehlikesine karşı koymak mecburi· 
yetinde kalacaktır. Fakat siyasi ce
sareti, istikbal için bir falıhayırdır. 

B. Chamberlain, birçok eserler 
neşretmiştir ki, Zamanımızda sulh 

1928, Senelerin p~şindt: 1935. bu 
meyandadır. 

Hayata ucuzlatmak f çl n 
Ankara, 28 (Telefonla) - lk

tısad Vekaleti, hayatı ucuzlatmak 

nıaksadile mühim bir kanun projesi 

hazırlamıştır. Bu suretle hariçten 

gelecek eşyadan memleketim!zde 
yetişenler için gümrük resimler: ar· 

tmlmakta, bilakis mcmleke~imizde 
yetişmiyenlerin gümrük resim]eri 
indirilmektedir. 
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fstanbul ağır ceza haliı,rerinde, 
son günlerde licmen üstüste ceza 
kanununun asılmak cezası yazılı 

maddesine uygun olarak açılan 
muhtelif davaların duru~maları 

başladı. Polis Hasan Basriyi, evi· 
ne hırsızlık maksadilc girdiği za· 

Asılmak cezası _lJazılı maddeye göre : .. ~-,_. --.. ,_, ~ ~.__-.........-.-:--.awww::' 

Canavarca bir his sevkile işlenen 1 

cinayetin suçluları : Ali Receble 
öldürülenin karısı ve kaynanası ... man üzerine gelince bıçakla öl · 

dürmekten suçlu Ahmet Nazım 

Yolalanm duruşmasını, intikam 
maksadile Kuruçaylı Abdullahı Dü11 Aı/ırcezada, ola11 biten/eti - hendileı İlle göre - anlaltılaı ! 
boynuna kement atara~c. boğmak · hırsız sirdi, adam öldürdü!,, diye J de onların bir alakası benimle! 
tan suçlu Ömerle Bekmn duru~ · •haykıra haykıra konukomşuyu ça· Bu işe hiç karışmahdar ki on · 
rnaları takip etti ve dün de İn hı · ğırdıkları, bu suretle "rol oyna · lar ! 
sarlarm mütekait memurların~an dıkları,, neticesine varılmıştır. - Şimdi onları bırak da, sen 
Osman Nurinin kama ile kcndı e· K d t hk.k t t k. kendine dair söyle! ararname e, a ı a ve a ı· 

vinde öldürülmesine ait duruşma· b t d · d d · - Ne anlatacag~ım? Bu Osman a mevzuu, erın en erme araş· 
da, ilk celse açıldı. tırrlarak, kadınların Osman Nuri- Nuri, benim peşimi bırak:r.ıyordu. J 

Dün aksam üstü başlayarak ve ye karşı menfi ve Ali Recebe kar- Fena niyeti varmı~. ki Peıim sıra l 
geç vakte kadar süren bu yeni şı müsbet hareket etmelerinin se - dolaşıyordu. Tclumba yaptırmak, 
davada, 3 suçlu vardır. Ali Recep, bebi tahlil edilmekte, İrfanla ifa· soba kurduı·mak, kümes mıhlat · 
İrfan, lf akat. .. Ali Recep, öldüren katin "ancak aile reislerinin öl . mak ve öteberi getirip götürmek 
ve ötekiler, menfaat göstererek o· düri.ilmesile teskini kabil bir kin üzere, ayağımı bu eve alıştırdı. 
nu bu suça tahrik, teşvik ve ayni ve nefret besledikleri,, muhakkak Meğer asıl maksadı başkaymış! 
zamanda kendisine her hususta olarak ortaya konulmaktadır. Ve Ben, bunu ancak o akşma anla -
müzaheret ve himaye vaade den - gene kararnameye göre, erkekle dım. Sinemaya götürecekti beni; 

lcr ! delikanlı arasındaki "gayrimeşru fakat randevu verdiğimiz kahve · 
Bunlardan İrfan, öldürülenin münasebete,, vakıf olan lrfan, Os· ye gelmezse, benim eve gelmemi 

karısı, İfakatse kaynanasd Karı man Nuriden intikam almak mak· tcnbih etmişti. Gelmedi, gittim. 
ve kaynana, koca ve damadı ne - sadile, _ cali olsa da - Ali Re· İşret sufrası kurulmuştu. Beni ya· 
den öldürtmek istesinler? Duruş · cebe kar§ı "mevcudiyetine hakim Su~·lulordmı bl'rbcr Afi Rcccb nma oturtarak rakı sundu, "iç!,, 
mada okunan mufassalca karar · meyil ve mühabbet,, göstererek, dedi. Ben içmedim tabii; çünkü 
namede, bu sebep izah ediliyor. ~kocasının vücudünü ortadan kal - risine emanet etseniz, daha iyi o· alışık değilim! Derken, karısını 

Kararnameye göre, ö]dürüle • dırdığı takdirde, kendisile evlen· lur. yatmağa gönderdi ve biraz sonra, 
nin karısı İrfan, bir gün Ali Re · mek imkanını bulacağını itrab et· İrfan, omuz kımıldattı: üst üste birkaç kadeh dikerek. ha· 
cebe kocasından ötürü, "Nuri, sa· mi§tir. Ve Ali Recep de, işte bu - Kimsemiz yok ki beraber ge· li, tavrı değişti. Benim belime el 
na fenalık yapıyormuş. Böyle söy· suretle "kadın cephesinden aldığı len burada! attı, hamle etti bana .. Beni öpmek 
lüyormuş,, diyor. O da "Taşra · kuvvetle kanlı cürmü ikaa azme· Deyince, - kucaktaki müstes- istedi ve şappadak öptu de!. Şa • 
dan gelsin de, haber verin, benim derek İrfanın tahriki, lfakatin na - öteki iki çocuğa samiler ye· şırmışhm, ayağa kalktım. O da 
yüzüme karşı da söylesin, baka - teşviki ile onların gözleri önünde rinde oturmaları için sandalyalar kalktı, ben kollarından sıyrılmn · 
lım !,, dedikten biraz sonra, bir Osman Nuriyi öldürmüştür. getirildi. Mühatir Kadri ile Arif, ğa bakıyordum, muvaffak olama· 
gün İfakat, pencereyi tıkırdata · Ali Recep, irfan, lfakat hak · bunları kucaklayıp oturttular! yınca koynumdan kara saplı ka • 
rak, Ali Recebi çağırıyor. "Nu · kmdaki durutma kararı, Ceza ka· mayı çıkarıp sapladım kollarına .. 
rettin geldi,, diye haber veriyor. nununun 450 nci maddesinin 3 ''Ah!,, diye inledi, fakat kapıya 
Bunun üzerine Ali Recep "Peki, üncü ve 4 üncü maddelerine uy · doğru çekildiğim halde, gene ba-
ben gelip kendisine o işi soraca - kundur. Ali Recep için 31, 32, 33 na saldırdı. Ben de sofadaki bo -
ğım. Fakat, bu yüzden bir cinayet üncü ve 55 inci, İrfanla İfakat için ğuşmada kamayı göğsüne rastgele 
çıkarsa elimden, hırsız girdi eve de 64 üncü maddenin 2 nci bendi sapladım. Bu kamayı, gecelerin 
de vurdu, der, beni ele vermezsi· ayrıca hatırlatılmaktadır. geç saatlerinde yangın yerlerin -
niz; kabul mü?,, Duruşmaları yapılanların üçü den tek baŞıma geçtiğim için, 4 

Ve tam emniyet getirici vaat a· de, koridorda suçlular bölmesin· senedir hep yanımda taşırdım! 
larak, 25 - 26 Mart akşamı, eve de otururken, yanyanaydılar. Ali Osman Nuriyi yere serince, kar 
uğrayor. Giiya ev sahibine 1 bu - Recep, arada İfakat ve sonra 1r - şı odaya gittim, kapıyı zorladım. 
çuk lira borcunu vermek bahane· fan ... İrfanın, öldürülen Osman Açılmadı, vurdum. Çünkü bir fer-
sile, kapıyı çalıyor. İrfan, açarak, Nuriden olma üç çocuğundan en yat işitmiştim. Dışarıdan duyma · 
Ali Recebi kocasının soyunup dö- küçüğü, büyük anasının kucağın· sınlar diye bağıranı susturacak -
künmüş oturup rakı içtiği odaya da ... Ötekiler de, etraflarında oy · hm. Kapı açılmayınca, polisler 
sokuyor. Kocasile Ali Recep bir- naşıyorlardı. Arada bir, yaşlı ve gelmeden kaçayım, diye çıkıp git· 
likte içki içerler, meze atıştınrlar· genç iki kadınla suçlu delikanlı, tim! 

ken, hangi tarafın ne şekild~. se - biribirlerile gayet sakin bir halde Mazbut ifadeleri, vak'anm iç · 
l na • Jli Ucc<•b, yalwlmulığı giin 

hep olduğu belli 0 mıyan mu konuşuyorlardı! yuzunu, kararnamede yazıldığı 
zaa çıkıyor ortaya ve A_li dRec~:~ Celsede hüviyetler teshil edi - Çocukların üçü de, biribirle • gibi gösteriyordu. PolistekiJeri 
Osman Nuriye tam 9 yerın en · lirken, Ali Recep, "1336 doğum - rinden sevimlidirler. Olan biten tazyike, müstantiktelcileri yanlış 
ma saplıyor. . . k d luyum. Bamam Yahya, anam Fat· faciadan bihaber, gülüşüyorlar, anlamağa atfeden Ali Recep, bu 

Bu yaralardan 7 sının ° .. w~· ~r ma. Soyadım Ürgen. Bekarım. O· masum bakışlarını kah Ali Rece · sırada biraz evvel rakı içmedi · 
tehlikeli olmadığı, fakat go~us e kur yazarım. Berber kalfasıyım. be, kah ana ve büyük analarına, ğinden bahsettiği halde, 'rakı iç -
açılan 2 yaranın, kamayla ~~g ~k- Elimden başka isler de gelir! Ka· kah da etrafa çeviriyorlardı. Her- miştim, çok sarhoştum. Belki şa· 
ciğer ve kalp deşilmek suretı. ;İ ~- ragümrükte, Y e~ibucak sokağın - kes, onların haline için için acı - şırmışımdır da yanlış anlatmışım· 
hili ve harici tahrip ve nezt e .~- da oturuyordum.,, dedi. İrfan, "22 yordu. dır!,, diyerek, bariz bir tenakuza 
lümu mucip olduğu, morg raporı e yaşındayım dedi "anam işte bu Heyet, reisi Refik; aza Cihat düştü ve salonda gülüşmeler ak -
teshil edilmiştir. Ağır yaralı, has· tfakat bab~m Faiktir. 'okuyup Baban ve Abdurrahman Şeref U· setti! 
taneye götürülürken, yolda son , kt F t•hte İmam 1 

· yazmam yo ur. a ı , zalla kurulmuştu. Müddeiumumi· - Şimdi sen söyle bakalım, r· 

1 
nuı· 

- b b" . d .. n sof'\1 • nun se e ını annem :, . öteden 
İrfan, Osman Ncrının .... jıa • 

ki rı ~· beri "genç genç çocu a ·r·indel1 
fir ettiğinden,, de kendı '8,,11 bU 

. . on .. 
bahis aça~ak, ~end~~ı~ın d\lğu~u: 
huyunu. bıle bılc cozı um . yiıı 

. f. Jcrın ı· hiçbir zaman bu mısa ır da }. 1 

!erini görmediğini, bu 3~111adıi1 

Recebin de yanma hiç çıka tUrlU 
nı ilave edip, sustu ve .b~! toPtal1 
olan mazbut ifadclcrı01 • 

inkar elti! Jfakat! 
- Şimdi de sıra .scn~c, bırak"'" 
1 fakat, gülüş akıslcrı 

tir yaş büyütüş le: . bilıt'let11 
- Ah ben ne diyeyıJ1l, ı ,,. 

• d J11·' 
ki? dedi, 90 ya~ında ka ın• c 5ôf 

~ırdım, kaldım. Tah!dkntta 
11 

0111,t 
1 cl •w• • b•J -~1· J-fcJ1l • 
C" ı•:ımı ı emt."Uım. rtO' 
bana son· adan y:ızdılıır, p~ te ı · 

. · bu ıf ı 
ğımı bastırdılar. Bızıııı ,.~,.ıefl' 

kat •ı . 
la';;amız falan yoktur, 'iı1' 
Her ne ki olmu~sa, J:ızı~'~ıi ~( 
di anlattı~ı gibi olmu~tu · d tıı·•" 
ceple beraber cclcn danıa J<:ı 011o· 

Kaynana, kızından f M ....,
3

dile 
b. dna•• 

rak yalnız Ali Rece ın . ,oıı~ 
beraber geldiğini söylcyıP~ i ıJ' 

· f desıll 1,j 
aşağı yukarı irfanın ı a ., odll~ 

k c3gı • rarladı. Bu sırada u 1,0ııa 

Çocuk viyaklıya viyaklıY8' u ' 
, ıflli 

rını büylik anasından anads 0tı.ı' 
, S ·1 sın 3 ,,. zatıyorCiu. amı er ara dıı r.ıı 

ran çccuklardan ortancıı5•f'k fr ' 
R · Re ı • j. lamağa koyuldu. eıs . 111ucı 

fanın bu iki çocuğu alıp bırıııiiss"' 
det dı~arıda oyalamasına el ar•~ 
de etti. İrfan, çocukları 1~ 
götürdü. l 1110111" 

- İfakat, şu elbise saka 1 
sebebini sen anlat, bakalırı1 · ttdıl11 

b. da.rf. ••• 
- Bunun sebe ı, . ç0cıı~. 

morgda, kızım karakolda. hıJ>'~' 
lar, "cırrm cırrm,, bağırıııP ~e 

. · orlnr· 
rı"ıyor analarını ıstıy .. J~ı' 

-s , D .. uncı 

yaparsın, yarabbim? u! ·rı (! 
bula bula onları avutmak 1.~'··p' til' 

. · öturu . man Nurinin elbisesını g ,rb' 
· · · k w buldurı1· 1 • te ıçerısıne oymagı . SuI1 " 

kın babanızın elbiselerı ! ı• ,.ı· , b pi 
rın üzerinde yatın da, b~ 8 çoeı.ı~ 
tmızda saklayın!,, dedını· tuıı.ır1 
kısmı, başka ne türlü a\'U 11Jal'°ıı 
Aklımca böyle düşür.erek, 0 

d
. 1 

aklına göre tescili ver ıJ1l · trf"" 
··ı·· melet· ı. Salonda gene gu uş 5tı"' 

tekrar çağırıldı. Daha b&ı~eı , f.1" 
h•t)cro · · cevaplar .. Ve sıra şa 1 

• l\.fı.ı~t:ı 
h. ttıll 11• • ' 

rem, Süleyman, Mu 1 ''f ah1'1 

f R F h · Alic.arı .. a, ecep, a rı, ~ l r•··· ., 
mı;r a e~ 

katı yapan zabıta ır-c Gel''· , 
Ortalık kararıyordu. 0 rell 

celsede şahit dinlenilmekk
5 iiıcrC' 

etıııe le duruşma devam k tclı .. ·' ı 
b r:ı 1 

dava, haziran ayına 1 dill'I 

Makrina do va sır.da! 
karar b ld rildf .. , ,c.ııe 

i\1 nr11 
• c' 

Soi"iir Sahriniıı knrı::ı :111 .ı 1 
• k. ( ıı' 

h:ıkkal l~rıııİYU ara~ııHJ.ı 1 
•• ·lİ ret , , · . ı 1ııı 1 ~c 

ına 'al.. Ut>HHlaıı dola) 1• cııı•1 

1 lİ' c j·1r11 

da, hunlara 3 c,:rr a) ıaı ki( c••1 ~· 
... ilmi:: '<' ayni za111anılıı t<=' kıı\ıılf1111 İ' 

· ı·· kl'll• J'flll lrn iki 1,ı·lu ,..·itiiriı ur · ı~ ' 
~ •

0 ,·ııtı 11 (•. 11111 
nefesini teslim et~ış. . . . .. Ni azi sokağında, 34 numarada lig-i temsilen, muavinlerden Sa • fan! 

Sorgu hakimliğınce ışın ıçyu · Y .. 

k . f "cana- oturuyoruz. Uç çocukluyum.,, dun, hazırdı. Suçlular, avukat o -
zü araştırılır en, emaye ın. . .. . ? l d 

la yol al'mı pnılnrııııı 1 •·rıt1
11 

• • ' ftl' 

k \anın uzak a\:raha~ındııtı 111. , 
- Benim söyliyeceğim, o a • · •W• • • 1 111 ııııı; , 1 o 

b . h. sevkile ııılendıg-1 - Halen dulsun. larak Besim Seri fi tutmuş ar ı. 
varca ır ıs " :r - b 1 

l k Al. R Evet ı Avukatları da gelmiş u unuyor -bilhassa ortaya konu ara ' ı e- - · 
cebin Osman Nuriyi İrfanla İfa · İfakat de hüviyetini şöyle an - du. 
katin' gözleri önünde, "onları_n hi.· lattr: Ali Recep, tral olmuş, yeni bir 

1 - Anam Zekiye, babam Ali.. elbise giymiş, fotinlerini boyatmış mayelerinden emin", kan ar ıçerı-
b Tahkikatta Nuri diye mi yazmış · tı. İrfanla İfakat, yeldirme giy -sinde yere sererek, ser estçe çı -

kıp gittiği; her iki kadının inim lar? Hayır, yanlış! Yaşım 60 .. miş, başörtü örtmüş, sade bir kı-
h d Tahkikatta 50 diye mi yazır..ı,lar? yafettelerdi ... Koridorda olduğu inim inliyen yaralıya iç yar ım . 

d k d. O da yanlış! Okuyup yazma bil · gibi, duruşmada da her üçü gayet etmiyerek, onu bir kenar a en ı 
h. k mem ben de, kızım gibi! Kızım iş· sakindi. İrfan, arada bir gülerek haline bırakıp, dışarıya ıç ren 

k · ·ı d te bu İrfan ... Sonra iki de oğlum anasına bir şeyler fısıldıyor, ya · vermeden, önce ra ı ıçı en o a · _ 
ı var, ama ben onlarm yüzlerini hut da not alan gazetecilere ha -<lan Osman Nurinin panta on, ce· 

ket, yelek, gömlek v. s. sini al • görmem. Ayni yerde kızımla otu· kıp, kaşlarını çatıyor ve dudakla· 

dıkları çocukların yattıkları şilte rurum ! rınr ısırıyordu! 
yi sök;ükleri \'e bunları. i~erisine Suçlular bölmesine. en kücüğü - Anlat bakalım, Ali Recep! 
sakladıkları, sonra da dıkı~ ma - büyi.ik anasının kucağında olmak - Ben, bu dedikoduları kabul 
kinesi He gözlük kutusunu sofa üzere, çocuklar da getirilmişti. etmiyorum. Beni hep bu kadınlar-

kı dan Rciı ·. ) 1 or: Neden? Ne ortasına çıl<arclı l\TI ve on " pay aşry sunuz. 
sonra dn "imdnt, imdat! yetişin! - Çocuklnu, <lcdi, dışarıda bi· lıcnim onlarla bir alakam var, ne 

k lıakarc,t C"llı;;ı ıddıa 0 1 
11

•1 ır ı • 
şam rakı sofrasını hazırlayıp o· 1 , ıı~• ' ,ıııı-
camı yalnız bıraktım. Sonra g·ece Rir mc~lııııl ~uç '

1
:, pF.1ııılı1 • r":ı-f 

yarısına doğru bir gürültü, patır· laıı hu ıııc~lıurl ıu: ~ ; ... 1 p.ır11 .- nrııt1 
l f f rinn"a 1 av lı·ıpi•. ~ 1 

' 1 rrı dile uyandık, annem e so aya ır· · · . 1 rı111'' 11 ,.-••'· 

ladık. Meğer sonradan Ali Recep kc .. i!ın =" .. ., ılı•. r.vnı zn 1,.ıır'l,. c;O 
ı . ·1 . 1 kvrrırl )'(I 

gelmiş! İkisini altalta, üstüste bo· c·c.::ı1r 1 111
" 111""' '" 6 a 

ğuşuyor gördük. Tabii Osman Nu- 8 kuruş 10 çara;! ırı·'ı 
d f k . t d"k f k t da e kuru ı•'·' ,,, ·r••'' riyi mü a aa ettr.e ıs e ı • a a 1 

De' lct Dcıı1İr' oll:ır• r't I•• ·11 Alı. R~cep "bu adam, benim na - • 11111 •• .,, 
- - ll:ttlfl 1 ıJ 

k ık t O ~evaha• ı•tııwktf'tı ~ll 1(1" ı 1 ıı musuma tecavüze a ı~ ı. nu · ·ı ,, , 
l ci ... ulh ecza:-ıııa 'crı ı' tııı•'J.1' 1., • doğrayacağım; eğer, mani o ursa· k l ııı•· ıJıl 

nız, sizi de doğrarım deyince, cliin .ıa, a!arına hn 1 1 
' rıh' 111 

R 1- . . ı·• ·J •• a•lrcJr ., korktuk, çekildik. Ali ecep, işini ,) ınııı 'ere '" <'11 
• tı' 

bitirince, bizi hırsız geldi de öl · mRılı1"ları ;:iirülınii-tiir. • nı:t',lr( r~· 
1J ı:rr 1~ ,. ıı 

dürdü, dememiz için zorladı. Teh-
1 

lf:ildın Hı·,iıl. rı .,. , •• ;. ı iı'r 
,, 1 h• , r 

dit karşısında önce öyle yaptık. k:•·'ırıııı !ıil"t ıınra .. 1 
1 ;;,I"' 1 ,1 

· ) oltırl'! • 1 ,,,. 
Osman Nurinin elbiselerini şilte la n k11rn~ ı ı p:ırıı tıı ' 1 • 

1 ı rıı• ı . . ııf• 
içerisine saklıyan ben değilim. "' J.. .. :•41: :ıııku :1 •1 

11 111•; 
ı 11rnr ' Ben, o sırada karakoldaydım. Bu· ııın,.rnfı alıııııın=ın:ı "' 



LI Nasıl balıkçı oldum? 

ııem tath hem acı bir 
meslek 

Bahar günleı inin iyi dakikalarını a;,la· 
tamayan balıkçı soğuğun bütün facia-
sını kulaklarını~a bir şaiıden daha iyi 
işlemesini bilir ? 

~tkhane memuru: 

"' Muhakkak surette balıkçı ve
~lnanız lazımdır .. 

\, "ktcn sonra balıkhaneye gel· 

'Beni amirlerine teslim etti ve 
......_ nu verdi: 

fıt,,eaı· ~u bay olta ile balık avlama 

' 
181

dir, Müsaade vesikası ala
~ 8Öyledi. 

tdurn: 

'~kDcmek bu eğlence için de 
~ ak surette vergi vermek la-

, \~•et.. Çok birşey değil.. Bir l 
~ 

14 
lıkrnü olabilecek bir vesika 

, O kuruş vereceksiniz. 
p }f b ~~ e ı alık avlıyanların hepsi 

~ ~~ır mı?. 
......_ ŞlıPhesiz !. 

\na Fakat vesika almadan balık 
'- r Vardır. 
......_Onu biz de biliyoruz .. "o O halde onları niçin yakala· 
o::unuz?. 

~~ larla daimi surette mücadele~ 
~1 Fakat mümkün olmuyor. 
~tnur izah etti: 

\
11 

Vesikasız balıkçı yakalıyan 
~~ bir lira ikramiye alır. Biz l' ~· ~ç lira ceza alırız. Bu üç 

°''ıııtıd ırı vesikasız balıkçıyı yaka
~ ır, Fakat onlar çok kur • 
~~t.. avlanıyorlar. Biri oltayı a-
tı... ., d'" 
~111'\ıtı 1tteri etrafı kolluyor. Me-
l o) Rcldiğini görür görmez der· 

t~ii~tnı çıkarıyor. Biz yanma 

~lt tn~z vakit şöyle hava almağa 
~, Rıbj dururlar.. Eh .. Bu va· 
~ 1\aaı} yakalıyalım .. 
~ :İ bütün bunları balıkçı ve
~lı~aınak için değil, bilakis 

'ek ~e.şkilatmm iç yüzünü öğ. 
io kı.ı tçın soruyordum. Tabii 
\u tu§u verdim ve derhal gog-

Yirmi 0.. sen.lik balılt\ı kış gün. 

lerini şöyle anlattı: 
- Elleriniz oltanın iğnesine yem 

takamaz olur. Parmaklarınız §İşer, 
rüzgar yüzünüzü durmadan kam
cılar.. Kulaklarınız, yi.izünüz, du
daklarınız ve ayaklarınız donar. Gö. 

zünüzde bir tas sİcak çorba tüter; 

fakat ayrılamazsınız. Çünkü ek
mek parası... Peki bu sanatın zevk
li tarafı nerede.. Fırtınalı geceler, 
yatağınızda da rahat edemezsiniz .. 

Sandal parçalanacak mı? diye dü· 
şünürsünüz ; uykunuz ka"ar, ve ya

nn i~ yapabilecek miyim? diye Ü· 

zülürsünüz. 
"Size balıkçılığın korkulu bir ta· 

rafını da anlatayım. Benim başım
dan geçtiği için yalnız bir tanesini 
biliyorum. Belki daha çok var .. Bir 

aralık oltam müthi~ surette sarsıldı 
ve çekmeğe başladım. Hayret için
de idim, yirmi kulaç kılı çekerken: 

- Fevkalade büyük bir balık ... 
Allah verse de olta kopmasa .. 

Diyordum. Balık tam kayığın 
hizasına gelir gelmez süratle çek· 
tim ve elimi uzattım. Etraftan ba

ğırdılar: 
- Bırak.. Bırak 1. 
Şa§ırmı§tım. Balık da evvelce 

yakalanan cinslere hiç benzemiyor· 

du. 
Bir balıkçı: 
- İstanbul batına dar gelir .. 

Dedi. 
Öbürü izah etti : 
- Kanadlannı görmüyor mu • 

sun?. Eline bir çarptı mı dokt""'un 
bile yolunu bulamazsın ..... 

• • • 
Birkaç günlük balıkçılığımdan 

ı-- •--

NE VAR., 
YOK• 

' Kllselerda fllm göste-
riyorlar l 

Geçenlerde Londranın en bü -
yük kiliselerinden birinde dini bir 
film gösterilmiştir. Bi.itün Londra 

sinema ve tiyatroları gece boşaldık 
tan sonra çanlar çalınmış ve halk ki

liseye toplanmıştır. Binlerce insan 
böyle gece yarısı kilisede ne türlü 
bir ayin yapılacağını merak edip 
papazların ortaya çıkmasını bek -

lerlerken büyük bir duvarda pro -
jeksiyonla bir film gösterilmeğe baş 

lanmıştır. 

Film sesli olduğu için perdeye 
papaz kıyafeti ile çıkan artistler, 
dini ayine başlamışlar ve diğer ar -
tistler de filmde koro vazifesini gö
rerek ayine iştirak etmişlerdir. Film 
nihayete erdikten sonra, mumlör, 
elektrikler yakılmış bir miiddet son· 
ra tekrar sönclürülerek Afrikada ça 

lı~an misyonerlere aid ikinci bir filmle 
lsanm hayatından sahneler gösteril 

miştir. 

Papazlar, kiliselerden kaçan halkı 
bu filmler sayesinde toplamıya baş

l"'mı~lardır. 

ikinci Nf kolanın sevgf
lls1 öldU •• 

Vaktiyle dünyanın en yüksek 
san'at şahikalarına kadıır yiikselen 
Rus muganniyelerinden Feliye Lit
vin Pariste ölmüştür. Amerika ve 
Avrupanın her tarafında alkışla -
nan ve müthiş paralar kazanan bu 
gi.izel kadın Çar ikinci Nikolanm 
sevgilisi imiş. Sesi ile erkekleri çıl

dırtan F diyenin boynundaki iri ta • 
neli gerdanlık çok beğenildiği için 
bu gerdanlığı daima üzerinde taşır • 
mış. 53 yıl Önce Vağnerin operala -
rmda rol alan, 7 3 yaşındaki eski ar

tist, geçenlerde Pariste sefil bir hal
de ölmüştür. 

Petrogratta vaktiyle dedikodu -
lara mevzu teşkil eden ve Çar lkin
ci Nokalanm bir çok hediyelerile il
tifatlarına ve davetlerine mazhar o
lan bu kadın, Pariste fakirlere mah 

sus cenaze arabalarından biri ile 
mezarlığa götüriilmüştür 1?. 

sonra vardığım netice şu oldu: 
"Öğrendim dedikçe bilmedikleri-

. min çoğaldığını gördüm. Bir olta 
ile işe başlamışken daha bin bir mü
temmim ve her me\·sime göre ayrı 

tertibat lazımdı. Hepsini tedarik 
etmek için muharrarlikle kazanarak 
balıkçılıkta harcamak icab ediyordu. 
140 kuruş verdim. Fakat hiç ol . 
mazsa bu işten de biraz anlarım .. 
Vaktile yapmıştım!. diye övünebi

lirim ya .. . ,. 

. ' 

( 
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Milletleı· arası 
Umumi anlaşmaya doğrzı 

lktısadi meselelerde lanı 
hasıl oluyar 

bir unıaşma 

Briı}.sel, Mayıs - Fransız harİ· 
ciye nazırı lvon Delbos e\velisi gün 

buraya geldi. istasyonda Belçıka 
hariciye nazırı Spaa!~ ve diğer hü

kumet memurları tarafından karşı

landı. Mutad nutuklar söylendik
ten sonra buradaki F cansız elçiliğine 
giden Delbos biraz istirahatten son
ra Bonotforda kQşkiinde kenc\isini 

beklemekte olan Belçika Başvekili 
Van Zeelancla m · ·&tı!·i oldu. Hari
ciye nazırı Spaak • ın da hazır olduğu 
halde cereyan eden bu konuşmalar 
hakkında buranın siyasi mahfclleri 
ve gazetelerinin aldıkları haberleri 
hulasa ederek size bildiriyorum: 

De\bostan evvel malum olduğu 
iizere 1 ngiliz hariciye nazırı Eden 
buraya gdmişti. Gerek Edenin, ge
rekse Delbosun buraya davet edil • 

meleri maksadı Brüksel hiikfıme. 
tinin lngiliz ve Fransız siyasetine 

olan dostluk bağlarına sadık kaldıaı. .,, 
nı göstermekten ileri gelmi~tir. 

Bdcika hükumeti garb Lokarno
sunu f~shettiğini ilan etmesi üzeri
ne Jngiltere ve Fransa ile aralarında 
hasıl olan suitefehhiimü ortadan 
kaldırmak için pek çok mesai sarfet· 
miştir. Bu defaki ziyaretlerle Bel

çika maksadına nail olmuş ve ara
daki suitefehhüm de tamamen orta. 
dan kalkmıştır. Bundan sonra Del

bosu~ buradaki konuşmaları en iyi 
şerait altında cereyan etmiştir. Bu 
konuşmaların esasını garb Lokarno· 
sile Avrupa devletlerinin ekonomi 
sahasında teşriki mesai etmeleri teş

kil etmektedir . 
Bu sırada umumiyetle tetkik 

edilen muhtelif Avrupa işlerinde de 
iki hi.iklımet arasında tamamile gÖ· 

riiş birliği olduğu teyid edilmiştir. 
Bu iki hi.ikumetle birlikte lngiltere 
de sulhun muhafaza ve temini için 
Almanya ile bir anlaşmağa varıl
masını temenni etmekle beraber bu 
hususta müşküllere tesadüf edilmek

te olduğunu da itiraf etmektedirler. 
Diğer birçok mü~kiillerin başında 
Almanyanm Belçikayı tamamile Li
taraf vaziyette bulundurmak iste • 
mesi gelmektedir. Almanyanın bu 

şekildeki arzusu lngiliz - Fransız 
hükfımetleri tarafından yapılan 24 
nisan tarihli tebliğe baştan başa zıd
tır. Bu tebliğden sonra te7_ahiir 
eden ihtilaf hakkında Almanyanın 
ne şekilde hareket edeceği isf' hala 

anlaşılamamıştır. Binaenaleyh garb 

r_ 

Delbos 

Lokarnosunun tanzimi, Milletler Ce. 
miyeti paktına ehemmiyetli bir şu
rette tenakus teşkil etmektedir. 

Bunun için burada bir hayli pro· 
j~ler tetkik edildi. Fakat hiç birisi 
hakkında kati bir fikre varılamadı. 
Bu arada ise buranın en ciddi mah
fellerinde hiiküm süren kanaat Lo
karno yerine tek cepheli ademi teca
vüz paktlarının yapılması şeklinde
dir. Almanyanın böyle bir paktı 
kabul edeceği tahmin edilmektedir. 

Fakat Almanların iki cepheli paktı 

tercih edecekleri görülüyor. 

Şnrada ehemmiyetle kaydedil
mesi lazım gelen bir nokta vardır: 

Son siyasi knynaşmalar arasında Al. 
manyanm Milletler Cemiyetine gir· 

mesi için bir yol bulunması hakkın
da ciddi gayretler sarfedilmiştir. Ru 
mesele hakkında lngiltere ve F ran· 
sanın noktai nazarları Cenevre pak
tında hiç bir değişiklik yapılmasına 

müsaid değildir. Van Zeeland ile 
Delbos arasında yapılan mlizRkere
lerde bir hal çaresi bulunduğu anla· 

şılmak tadır. 

Belçika Başvekili ile Fransız ha
riciye nazırı arasında ekonomi me
selelerinde umumiyet itibarile mu · 
tabakati efkar bulunduğu teeyyüd 
etmiştir. Fakat her ne de olsa bu 
müzakerelerden ileride müsmir ne

ticeler alınacağı ümid edilmektedir. 
Bilhası;a ekonomi meselesinde her 
tarafın noktai nazarlarında itilaf 

arzusu hasıl olmuş, Almanyannı da 
bu itilaftan hariçte kalmak isteme· 

diği görülmüştür. 
Diğer hususlar Cenevredeki mÜ· 

zakerelerin alacağı şekle göre takdir 

edilecektir. ln~iltere ile F ransanın 
önayak olmak istedikleri milletler • 
nrnsı kati anlaşmanın talihi bu mü

zakerelerden sonra taayyün edecek 

gibi göriinmektedir. 

~ ~~ ~~~c gere tekrar oltamı derin 

ı.~la:l\"ıcrek heyecanla bekleme-
1~ıııın trn. Bu arada Haliç balık-

Gün ünA~i'6leri 
Almanyada so,ooo 

tllm ametesl var 
Almanlar, sinema ve filmciliğe 

çok ehemmiyet vermektedirler. Fil
mi milli propagandaya alet eden Al

manlar hususi bir film bankası tesis 

etmişlerdir. 

\ı_~l~ ~hayatlarım tetkik ettim. 
,~ l.ıkçılarr bütün günlerini 

llıı t Qcçıren ve ancak gecim pa· 
Cll\' , 

~o}' ın edebilen insanlardır. 
'ttı~ ~UI\ \l nefti sular.. Ilık rüzgar 

~. ~·· Onları hiç alakadar et· 
' <llıkçı: 
l\, Oooh ı 
IJı~ ••• 

ı~. '~ QÖğsiinü gererek temiz ha-
~~·ı 1\ın ~ k" . b' . .b. \ et . c.ev mı ızım gı ı te • 
\_~tl:•Yor. Gözleri oltanın ipin· 
,~, ilce deniz üstünde küçük 

~tıı b c <'alkandıktan sonra dö
kqJcr "lık tenekesi dolmuşsa yü

l~t\ıi~·· kollarına kuvvet gelir ve 
lıı \l boıa · d·- · · · ıı.. ıt, ....... :r geçırme ıgı ıçın ra-

''l' ··•crnn . 
t 1~itıd· Unıyet hisseder. Bu-

~itıi 1~ k~, o, bahar aylarının iyi 
ti...."' . t:' atıyen bir şair gibi anla· 1 

\_~ ~İt ~kat soğuğu, kışı .. Hiç bi- ! 
'1\ alıkçı kadar canlandıra- 1 

"Vlus,, da Nureddin Artanı ya. 
zıyor: 

Bir zamanlar, çilek, bütün Tür
kiyede bir İstanbul yt:mişi, 1stanbul. 

da da Arnavudk;.>yü ile Ç engelkö-

yün ıiP hususi bir itr\inÜ ~ayılırdı. 
Büyükli.1ğü, tatlılığı ve hele b:r se
petini bir demet çisek haline sokan 

•O güzd kokn<Ju, bu yemişe hiç şüp. 
hesi:; bir ba§kalık verir. 

Öteki yemişlerden farklı Üstün
lüğüııden olacak, bir 7.C\ma•ılar. ona 
o -vaktin siyasi tl\rihindP. birihiı int

karşı duran iki imparatorlu:Iun isim. 
lerıı;.i de veriyor, daha Rc_:ık renkli, 

daha güzel kokulu \'e daha tatlı ola
nına Osmanlı, daha kırn~ızı. o'.'.lhcı 

ufak ve daha az tatlısına Mm;kof 

çileği diyorduk. 

Moskof imparatorluğu dibi ça-

palanmadığı için krumuş bir çilek 
fidesi gibi kuruduktan ve Osmanlılık 
"Ruşo efendi,. den daha önce can 
verdikten sonra çileğin bu iki çeşidi 
ortadan kalkacak değildi; fakat bu 
isimleri, öyle sanırım ki, yaşamı

yacaktır. 

Fakat sofralarımızda yeaiğimiz 
iri, tatlı ve güzel kokulu çilek, N 

tık, yalnız lsta;ıbd<lu.n ve İstanbu
lun iki köyündeki tarlalardan gel

memektedir. Bir iki senedir, Ereğli 
tarlalarının yetiştirdiği c;ilckleri de 
aynı ağız tadı ile, bol bol, yiyoruz. 

E'>kiden tenbellikten ve bilgisiz
likten doğan bir sabit fikirle kosko

ca bir memleket içinde ancak iki 
köyün tarlasında bulunduğunu san· 

dığnnız bir verim bugiin bir başka 
vatan semtinde de kendini gC.isterdi. 
Yarın birçok tarlalar bize tatlı ve 

güzel kokulu sepetler yollıyabile· 
cektir. 

Nüfusunun yüzde itibarile dol· 
gun bir çokluğu toprakla uğraşan 
bir rr emlekette Osmanlı imparator· 
luğu herşey kadar, belki de herşey-

den fazla kend; toprağının cahili idi. 

Muasır medeniyete ve modern tek
niğe karşı gözleri kör olan eski re . 
jim, birkaç değnek bellemişti; bii· 

tün 0ilgisi birkaç sabit fikirden iba· 
retti. 

Cumhuriyet, ':ıeş altı asır imıxı· 
ratorluk elinde kalmış olan kendi 

topraklarım bugün sayıfaları hiç 

nc;ılmamış bir kitab gibi yeniden o· 
kumağa başlıyor. 

Sofranızda duran şu bir tabak 

çilek bile bu hakikatin bin bir delil

lerinden birisidir . 

Sinemacılıkta 50,000 amele çalış 
maktadır. Tahsis olunan sermaye 
500.000 marktır. Stüdyolardan her 
yıl 1 50 alelade film, 400 kiiltür, 600 
snnayi ve reklam, 260 haftalık film 
yapılmaktadır ki mecmuu 1400 film 
dir. Almanyada 5271 Sf"..sli film si -

neması mevcut olup bunlarda 
mecmu sandalye adedi l ,900,000 
dir. Filmlerin senelik varidatı 240 
milyon marktır. Senede 300 milyon 
insan sinemaya ~ider. 

Şehremini Halkevinden: 

29 - 5 - 937 cumartesi gere· 
si 20,30 da Evimizde bir müsamere 

verilecektir. Oavetiye almak isti -

yenlerin evimiz katibliğine ba~vur
maları. 
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Kırk sene evvel yaşayan bir tip Yaş ayan iskeletler Oiyojen Ali Bey 
ı-

l . 
Genç kızlara iş-

Eski günlerin fıçı içerisinde 
yaşayan kalender bir f eylezof u 

1 kence yapan bir 
Arap karısı 

Fas111 en meşhur 
oyuncu:;:ı bir kadı-
111 ö/düı nıüş; vücu
dünü parça paı ça 
edeı eh kedileı·e ye
dirı11ek istemiş! 

- - · -·---

Resmini kim yapmış, yazısını 

kim yazmış bilmiyoruz. Kırk sene 

evvel çıkan bir mecmuada "Diyojen 

~li Bey., başlıklı bir röportaj gör
Clük. Enteresan bir tip olan Ali Bey 

için muharrir şu izahatı veriyor: 

"Şu gördüği.inüz resimdeki Ali 

Bey, eski Yunan felezoflarından 
meşhur alim Diyojen gibi lakayda

ne bir hayat sürmektedir. Ali Bey 

Kalamış ta Belvü otelinin Fener ta

rafındaki duvarı dibinde ve sahilin 

çakıl taşlı kumları üzerindeki fıçı -
smda oturur. 

Ya§ı kırk beşten fazladır. Boyu 
k"ısa, saç ve bıyığı kırca, yüzü bu

ruşmuş, kalbi heniiz genç, keskin 
bakışlı, oldukça zekidir. 

Kendi rivayetine bakılırsa vak -
tile askerlik te etmiş ve çavuşluk 

rütbesi~i kazanmış, birkaç muha • 

rebcde bulunmuş, çok görmüş, çok 

gezmiş, çok işitmiş!.. Bütün öm -

rü resimde görülen fıçı içinde ge -
çer. 

Bütün h"azinesi, serveti, o çüri:ık 
fıçısiy]e eski pejmürde bir örtüsü, 

eski bir sandığı, iki kmk tabakla bir 
seyyar rakı §İşesidir. 

Bunlardan .başka diinyada hiç 

bir şeyi yoktur. Bazan birkaç kuruş 

rakı parası tedarik etmek için san

dalcılık eder. Fakat hayatının en 

büyük zamanı işü işretle geçer. 

Diyojen Ali Bey, Kalamış ve Fe 

ner ahalisinin umumiyetle muhab

betini kazanmıştır. Herkes kendi • 

sine iltifat eder. Herkesle senli 

benli görüşür. Şimdiye kadar kim -
seyi incitmemiştir. 

Bazan Diyojene taş çıkartacak 
fikirler sarfeder. Onun yazı, kışı, 
baharı, ve sonbaharı yoktur. Dört 

mevsim Ali Bey için birdir. Fırtına 
da, güneşli havada, o fıçısının İçin
de y=tşar. Bir şey yemez, palto giy -

mcz, faniladan hoşlanmaz, üşürse 
jçet, ti~ümezse gene içer, meyus o -

1ur$;ı. içe:, mes'ut bulunursa . içer, 
hayaı r içki ile geçer. 

Ali Beyin fıçısı hem kışlık bir 

bina, hem de yazJık bir safa yerin -

CJedir. Fıçının icinde eski bir min -

Cler, çtirümüş bir yorgan vardır. 
Ft:ısmrn iki penceresi bulunur. 

Bir:si Fenere diğeri semaya bakar. 

Fer.ere bakan pencereden Ali Bey, 

cemi:·cti beşeriyeyi, semaya bakc>n 

pencereden de nihayetsiz boşluğu 
seyreder. 

Ali Deyın dostları onu çabuk kur -
t~~rıp csı.-: yerİfü· getirirler. 

lk fc.!i. ht, bu sürüklenme Ali 

s~y iç!n l.ıi~· ehemmiyetli değildir. 
O eı;dişcdc::n d:aiına azadedir. Rakı 
şişesi yanm·Jı-+ bulundukça Bahri 

Muhitlere süri.iklenı:;e gam yemez. 

Kim~eden p11ra ı&temez. Fakat onun 

rc:ıkısı ebik o' ~ıwz, getirir, verirler. 

'Jnutulrluğu nıkit te sükUt eder. Fı
çısının kenarında mahzun mahzun 
otıırur. 

O ~1ali'ldcn meyus insanalara da 

İma nasihat verir: 

- Neden üzülüyorsunuz? Herşey 
geçer .. Aldırmayınız .. diye başlıya

rak felsefelerini gayet selis bir lisan 

la kar91sındakine telkin eder. Ali 

Beyi dinledikten sonra f erahlıyan 
insanlar pek çoktur.,. 

lbni Sina ihtifali 
21 haziran gUnU Dolma
bahçe saraymda yapllacak 

Büyük Türk alimi lbni Sina için 

biiyük bir ihtifal hazırlanmakta ol· 

duğunu Y«zmıştık. Bu işle meşgul 
olan komite son günlerde bu husus

taki çalışmalarını bitirmiştir. lbni 

Sina adına çıkarılacak olan kitabın 
tabı bir hafta içinde bitecektir. 

Haber aldığımıza göre lbni Sina 

ihtifali haziranın yirmi birinci pa -

zartesi günü Dolmabahçe sarayı sa· 

lonunda yapılacaktır. Toplantıda 
Türk münevverlerinden büyük bir 
kütle hazır bulunacaktır; Bayan 

Afet, Profesör Şemseddin, Akil 

Muhtar ve diğer bazı değerli zatlar 

söz söyliyeceklerdir. Biri Belçikalı, 
biri Romanyalı iki ecnebi alim de 

bu ihtifalde bulunmak üzere şehri
mize gelecekler, bu toplantıda lb

ni Sina hakkında söz söyliyecekler· 

dir. Bazı Alman alimlerinin de ge

leceği zannediliyor. 

Fa ta çok biiyük bir açıl-

mııo!ır: Da' a edilen Mevla Hasan j,-.. 
minde meflıur bir oyuncudur Ye h!r 

kadını parça parça kesmek, 4 genç 

kızla bir erkek çocu~u hadm1 etmek 

ve i~kencelere maruz bırakmak suçu 

ile ittiham edilmektedir. 

Hadiseyi bir Fransız ~azetesi şöy
le anlatıyor: 

1936 !enesinin eylül ayı. Çocuk

lar hir arsada oynuyorlar. 50 metre 

fitecle .Meda Hasan'm e,·j var. Çocuk

lar oynarken bir incir ağacının altın· 
da hir§ey görüyorlar \'e ı;:ığlık koparı
yorlar: 

Orada, hir !epet Yardır Sepetin. 

için ot dolu. Fakat, içinden bir el gö
rünüyor ... 

Çocuklar annelerine ko:up haber 
,·eriyorlur. 

- Polise haber vermeli. 

Poli- geliyor. Sepeti muayene e

diyorlar: Otlar çıkarılınca sepetin i

çimle iki kebik kol, iki ayak, bir baş, 
\'e parça parça edilmiş bir gih·de: 
Rir kadm ölıliiriilmü~ ... 

Talıkikat haşlıyor. l\fe, la Haı:an "ın 
e,·ini nraştırıyorlar. Bu, Fasın en ınc~ 
hur oymıeurndur \'C kendisini tnnı
mıyan )'Gktur. 

O gün Arap karısı iUe' la Ha~ana 
eHle dı ğildir. E\'cle, )fuhammed hin 

Ali Lıninde hir adam hulıınuyor, 
- Ölcliirülen kadını tanıyor mu

sun? 

Bayır. 

- ~te, la Hasanm· eYinde kir::rı .. 
lllll ••• 

- Ililıniyorıım. 

Fakat, karakolda ısrar cdilin<'e 
Muhanıınccl bin Ali itiraf Pıliyor: 

- Bu kfülın 1'\Ie, la Ha"anın e\'İn-

de kiracı iıli. 

- ~en ııı• yaparsın? 

- Beıı hiwıet!;İyim. 

Fakat, o sırada karakola getirilmiş 
olan )IC\ la Hasan itiraf f•ıliyor: 

- Hayır, lıizınet~im değil~in ! Kİ· 
racını~ın ! 

Tahkikat ncticesinıle oyunrııııun 

hu kad mı f'\ ine zorla gelinliği, krn

clLin i ftılı~a te~,·ik e.tmek İ!'lt'ıl"ği. fa· 
kat katlm kaimi etmediği içiu ;\htlıaın 
•ıırıl hin Ali"nin yarılınıile iilıliiriil-

dliğii ıınla~ıll) or. 

Ölıliirülen kadm Şerife i mincle
ıliı- . Şı•rifenin iHiİt·Ünii gizlmıek için, 

parça parça erlip 11epete koyuyorlar 

,.e kNJilrr yesin diye inrir ağaeının 

altına lnrakıvorlar ... 

Onınrun;ın j ... Jedie;;İ ilk rina~·ettir. 
J ,. • 

Fakat, hu nıiina~ehctle e' de ) apılaıı 
tahkikaı ıa ortaya dalın hirçok ı;e,·ler 
~ıkarılıyor: 

Pofolcr e,·<lc rlolaşnkcn. duvarın 

tırınalanma·ı gibi bir ses ifitiyor1ar. 
- Bu ne? 

- Kimhilir ... Keıli olacak ... 

Fakat, hu cc,ah füphe?i gUrülmek 
tedir. . 

- Dm·arlarm ark:mnda ne 'ar? 
. - Hiç! 

- ~aeıl hiç!? Burada gizli hir 
kapı var ..• 

- Dm·ar ~eklinde olan gizli ka
pı açılıyor ve içeri girenler lıayrettcrı 
donakalıyorlar: 

-A! 

1 
··kelel· İçenle cli>rt canlı •~ ~ 

Ilımlar i~kelct hal ine ı;el ftrl 
' kızdır· b 

rcçecfo zııyıf ıliirt genç 1ısıdt• 
rinden kıprrdananuyacak tıııı•! 
talı dii .. nıüş olan bu kızla;)jrçok r• 
ecliliv::ı r 'e \'İicntlarında 
here. göriilüyor: •e ıed•' 

ı ı 1Ian ' it Haı;talıaney~ ka c ır eW' 
edilen kızcağızlar ba;larıns g 

fi>yle an )atıyorlar· ''Gelill ~ 
"nizc sokakta rastladı. k hİ 

. . ı · E ·de bir~o zım e\'e ı;ule ıın. ' 
1 

bt-.ıJ 
rileriın 'ar. Siz tle onlar a k sr . 
=- l . ·o ı 

1 B. · C\"C ıırÇ o ça ışır mız. ızıın kaıtııP 

d 1. s· . nlarla, a amlar ge ır. ızı 0 d" 
. • , I ı· .. · de ı. 
ırc ın.1f' e' ene ırıı ım.,, r•· 

' . d"k soıı . 6 I· uknt. c\·c gır ı ten . i;ll· . 
1• ke"ılııt h mü fik kadın hir za mı ~ flet' 

:ı; } sour8ı r ze: "R urada, Alla ıtan .
0

)c. 

kimim! dedi. Dı~arı çıkınıık 'e dt 
k Bcıı n ccrcJen h:ıkmak yo · 

onu yapacaksınız.,. }la!l•ııt' 
• kerıce ııı0 "P. ınıdan sonra 1 ~ 'icııdıl ı. 

. . 1 .. . ""yor, \t 'v tı: Her giin hızı <o' u. ·e h 
•V • ,.uulerı 

za ıı;ııcler hatırı) or. " diı 

rak1yonl u ..• , tic~jıı r, 
J k"kat ııe ~ 

De\'.ırn eden ta ı 1 oıı. cııd~' 
l ·v ı.. v ·e 1Jahs 111 

ı •"er vır ı·ocu ... un ' ~r• ·I' · ı::ı .. ı:o lle dıf 
knılınm ayni İfkenccler~ ek ,·r. .t· 

· h" Ji ckııı .,11rv 
\'e hiı <'oruğun ze ır <'" 
1 k .. ;.J ·· ··ıcJ··V•· nıerdanll ere .:ı .nuru ugu · Jj' 

• ,.tll 
ını~tı... ıderı 1 ( 

. 1· ekıııe •'" K .ıihıı lata 7.f'lı ır 1 ~or1 ' 
· Ali''·~ ren \Iul•anııneıl hın · · ( 

1 11•~ 
ar: ıere ıı ? 

• a··el 1tJ• - Y aptı~m hu r.ııı. ' J
1
·ror0 

e n -
hil l\Je\·i:ı Hacoan ::ana ne .. 

1
, 

. . r: ~ 
A rnh. re\ ah verı) 0 

011
111'1 " 

. . fakat· 1'11111 
Fi ı~Jıı r ı;ey... Jıir bıt. 11deıı lerini ~iizlerime ,)ikerek 

1118
1' eJıı 

., .. 1 l"kl .. ,·:ıpıllll 
ı P.. .,,. '" ı · erını • 

geJıniyıHtf t,, •• Atatürkün de bu toplantıda bu

lunarak yüksek varlıklarile şeref 
verecekleri tahmin ediliyor. 

ıııtnı~ııt'1' 
.. ,ıımııııı 

1111111111" ·•ı111111ııtııı1111ıll 
,ııı111111llll•ıır111ııı1111ıı,111ıııııı1111111ııııı11111ı•r Ok uy ucu mektupları 

1 Halkın sıhhati gene .tehlike~~~d Bulgaristandan 
muhacır geldi 
Gezi pasaportu ile Edirneye 

gelen ve Edirneden şehrimize gön

derilen muhacirler İstanbul iskan 

müdürlüğü misafirhanesine yerleşti
rilmişlerdir. Hangi mıntakalara 
gönderileceklerine dair Ankaradan 

emir geldikten sonra, ırkdaşlanmız 
Anrdol 1ya sevkedileceklerdir. 

ğ Kiiçükpazardan bir okuyucumuz yazıyor: 20 kuruşa olan bir meyveyi yedi buçukcıik• çıı~rı1· 
~ dar satıyorlar. Dikkat edilirse bunların J3irçok k'ılıı· 
~-= f stanbulda her meyve mevsiminde baş gösteren sıhhate muzir şeyler olduğu anlaşılır. cfö'e b ıı•• 

zdur 11sr ----~ ve bütiin yaz devam eden önüne geçilmez bir derd- seler bu taraflarım düşünmeden ucu 1
8

of11 ol· 
ten bahsetmek istiyorum. Önüne geçilmez deme· !ardan almaktadırlar. Bu, halkın hast~ dıJÇ'Jr J min sebebi belki şimdiye kadar t~ebbüs edilmeme· kôr edeceğim derken kat kat fazla zara" . !"~ 
sinden ileri gelmiştir. Halbuki pek ala önüne geçile- masmı intac eder. b tıııerııt tıaıı· 

. k .. ccl e ~ bilir ve geçilmesi halkın ı:ııhhati namına zaruridir. Alakadarların nazarı dık atını . )e'e1' ,Jr~ 

Kt m, çakıl taşlar ve çamurlar ü
zerinde yerleştirilmiş olan bu fıçı 
fırtmı::ılı günlerde dalgalara kapıla -

r.ık dı?nize yuvarlanrr. Ekseriya Ali 

Bey rle içinde bulunur. Dalgaların 
beynz köpükleri iizerin<Ie Ali Bey 

<Ie ~o~anır.. Fakat kaY,Ik_çılar, ye 

Bulgaristanm Razgrad kasabası 
ile köylerinden ve Şumnudan olan 

göçmenlerin ekserisi saraç, fırıncı, 
kundurac;ı gibi esnaftırlar, 

Bahsetmek istediğim ezik, çürük meyvelerin ucuza hayırlı olur. Belediye sıhhate ınuzır .yı tedbir 
~ satılmasıdır. Meyve bolluğundan, yahud çok alıp ları şiddetle menetmek hususunda bır ıflM 
~ satamamak neticesinde seyyar satıcılar hazan kilosu kimse buna cesaret edemez. 11111ıınııt'4 = ııııııuıı 
il 1111111111111 .... ııııııı111111ıııııı11111ııııııı111111ıııııı111ıı11ııııı11ıııu11ıı11ııu1ııııı1111111ııııı11ıııııııııı111ıııııııııı11 1 uıııııııııııııırıııııu 11 ıııııııııııııı ı ııııı 11 11ııııııı111ıııııı11111111ılltııı1111ıııııııııu11ı 
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i devir arasında yükSelen bir şehir 
·nkü Ankara bugünkü 

Ankara ' 

~:Yabancı bir general var. 

i""""'"'ııu11ıımıı11111ıınıı1111111ını111 111ıın 

= 

-r= 
::g.- ıııı111111ııııı1111111ııııı1111uıınıı1111111ııııı111111? 

~ 
j i 

' 

s 

\ 
Bugünkij An1Fara... Onu hepimiz bili. 1 

yor ve tanıyoruz... Yalnız biz değil, bize } 
yabancı olanlar bile bugünkü Ankaranm \ 
taııdığı atmoıf eri kitablannda P,ta ile zik- : 
rediyorlar. \ 

: 

Fakat, dünkü Ankara?... Yüzlerce ae- ~ 
ne harabi ve sefalet içeriainde kalımt bu } 
tarihi tehir, bugünün ıenç çocuklarma ne { 
kadar yabancı ve bizden olmıyan bir tehir· 1 
dir?. İki Ankarayı qaiıki aabrlarda yan \ 
yana göreceksiniz ... BİrİIİ Ankaranm lw.vuı l 
bathğuu tqıyor. Size bu,ünkü Ankarayı J 
anlatacak. öteki 38 aene evvel "Tanin,, i 
gazetesinde netredilmİf bir Ankan mektu- İ 
bu. Bunun içinde de dünkü Ankarayı ıö· \ 
rece~iniz: ~ 

i 

( 
= ~ıııı111tı1ııı11ıııı1111iıı1111ı11111ınııı11 1111111111111 

I 
1111mıı111111nıııı11111ııı111111111ıııı11ı111""'m~ 

binmit harap evler ve aralarında 
minarelerin, kiliıelerin uzadığı 
görülür. 

Şehre girilirken ca'lllan kırıl -
mıt büyük bir bina kartıdan pek 

1 

değiıti. Zaten eauı olmıyan me -
nabii varidat ya aöndü yahut te -
nakuı etti. Binaenaleyh bir zaman 
ıeldi ki artık mektep üç bet tale
beıini de beıliyemiyordu. Hatta 
talebenin kemali ıuziıle öteyi be -
riyi ıezerek dilendiii, yiyecek iı
tediği ıörüldü ve naçar çocukla -
rın kimiıi diier yerlere ıönderil
di, bazııı daiıtıldı. 

Buıünkü hakikat iıe mekte -
bin kapalı, metnik bulunmuıdır. 
Zavallı mektebin bu ufak ve feci 
tercümeihaline, bu kıaa hayatına 
kartı zairin mütee11ir ve müteeı -
ıif olmamaıı kabil mi? Maarif Ne
zaretine kartı millet yekzeban o-

Şehirde 
...., ~1-- ~ ,_, ~- _, -

Be!edlye itler i 

Motörlü kara nakil vaeıtalannm 
senelik muayene günlerine yeti~cmi

yen 'aıuta salıiplerindeıı her geçen 
gün için beş lira alınıyordu. 

Bu ıeneki muayenelerde sahiple· 

rinin haatalığı veya batk3 bir yerde 

bulunması yüzünden muayeneye geç 
getirilen nakil vautalanndan ııahiple
ri bu mazeretlerini ishat ederlerse pa 

ra ceı:ısı alınmayıp muayene yapıla-

caktır. · 

KUllUr ı,ıerl 

/Ll\.!tlEKTEPLERDE KARNE-

LER RUGÜN YERlLIYOR - İlk 
mekteplerle kız enstitülerinde, Akşam 
Kız Sanat mekteplerinde orta ve yük· 
sek ticaret derderi bugün kesilecek· 

tir. 
Bu ıene ilkmekteplerin birin<"İ 

sınıflarından ikinci ımıflarma beş 
bin, ikiden üçe yedi bin, üçten dör

de dört bin, dörtten bete beı bin ço
cuk geçmektedir. Karneleri bugün 

verileecktir. 
EkaJliyet mekteplerinde imtihan· 

lar iıe bugün bitmektedir. Hukuk fa

kültesi imtihanlarına da dün baılan

mııtır. 

MUtelerrlk 

Poliste 

Etyuııezde Y okuıçceme eokağmda 
23 nuımıralı e,·de oturan Bedroı ta· 

mir .:tmekte olduğu evin bet metre 
yülue&..liğinden dü§erek bı~ından ya

ra1anmı~tır. 

S,fHHOŞ Y AKALANDl - Ali 

isminde hiri Sirkecide ııarho§ bir hal· 
de cadrle üzerinde yatarken yakalan
mıı. hakkında takibata ha§lanmııtır. 

KARPiTLE OYNARKEN - Ra· 
)atta Kireçhane ıokağmda iki numa-

ralı evde oturan yedi yaımda İbrahim 
ile altı yaımda Menahim ıokakta hul

clukl.m bir karpitle oynarken karpit 

hirdenhire patlamıı, orada bulunan 
9 yatında Salamon alnından yarala
narak lia~thaneye kaldrrılmı~tır. 

Ağacamiinde oturan Tevfik, Sir
keciden geçerken eski arkadaıların· 

dan Muharrem ıebehi anlaıılmıyan 

bir me~eleden dolayı önüne çıknnı. 
ıağ kl)lunun üç yerinden bıçakla ya· 

ralmııtır. 

BAP.DAKLA YARALANDI 

Sultanlıamamında Çıkmaz ıokak 36 

numarada oturan terzi çırağı 12 ya· 

1mda 1ımail evinin pencereainde du

ran b:ırdağı dütünnüt, bardak ı5okak· 
tan ge<;Pn Mustafa kızı Haticenin ha· 

ıma çarparak yaralamııtır. 

MEYVA FIDANLIGINDA ÇAL/· LAı';fM PATI .. ATIRKEN - Ana· 
ŞAN KADIN BAHÇIVANl .. AR -· cloluhiııarmda taş ocağında çah~an 
Büyükt.leredeki meyva fidanlığmt.la Rif at li~nn patlatırkfm etrafa fırh• 
açılan kuna devam eden kadın hah
çınnlardan ikiıi bir ,·iliyet taraf m· 

dan iıtt-nmiıtir. Bunlar birkaç güne 

kadar gideceklerdir. 

Yeuncı m•h•fllde ------------------
Yeni Sovyet büyük elçiıi R Kars

ki bu ıabah Anupa .ekıpreıile ıelıri· 
mize ;;elmiı bulunacaktır. 

yan taşlardan biri batma çarpu1119 
ağır Aurette yaralamıştır. Yaralı Ür 
küdar hastahaneeine kaldınhnı,tır. 

PARMAGl VE KULAKLAR/ 

KESiLDi 

ukça güzel bir Türkçe 
· Dört yıl önce yine An

ltlıni§. Fırsat buldukca An

~ bir kaç hafta kaİdıktan 
"- da dönerm.i§. Yeni Tür

\,~r~nı .. Ya,adığımız bü
\~ diyarının yabancılar ü
~ttairini kendi ağızların -

~it kadar zevkli bir f•Y 
larak "maarif, mektep,, diye fer - -------------

Kasnnpaıada Bedrettin mahaJJe· 

sinde Çürüklükte 10 numaralı e\ de 
oturan nakka~ Giritli Mehmed oğlu 

Halil l\arhoşluk neticesi ~·e kadın yü· 

zünden çıkan bir kugada arkadatı 
Ziver ~rafır.dan yaralanımş , .e ııag 

kulağı yarıya kmlar yarılmı,tır. Halil 

arkacla~rnm elinden bu:ağı atmak için 

uğra~ırken. &ağ elinin iki parmağı da 

kt'!~İlrniıtir. ' 

\~~: ~ört yıl önJki ~n: 
~nku Ankara arasınc.iakı 

ıniainiz) Benzetiıe ba-

~ .~oimu§, di§leri çıkml§, 
\&.,~ ~Urüyor. Yarın gürbüz 
~~ Yiiit olacaktır. 

' "- Üç defa, ıelen, bu geli§ 
~Uhtelif devreye ayıran 
~ ~ ~na Türk olmak §ere -

\.'he biçilmez bir değer 
~ ~ zaman olduğu gibi bir 
s,:etti. 

~~ havaımm sert oldu -
~ ler. Evet, doğrudur. Siz 
\~ ltrt havasından, sert bir 

~~ız. Zira bu aman -
~ b.tka türlü yumruk 

~~ ~tin yarattığınız ıert 
\.7'l1ta . tın sert havasını, kı -
~'~alt edivor. 
~ iJe "enk alanıdır. Burada 
~ ~1-.ı azminin mÜ§ahhas 
ı~ lıtr 'türle savaşmaktadır. 
'- ~illan olduğu gibi ge-.. 

Mebrure TUNA 

~ Ankara 
~ ~ ~enakıbi hatıratında 
~~ Ilı aahaif ıaklıyan bu 

yat ederken buradaki mekteple -
rin kapanmakta olduiunu ıönnek 
ne elim bir inkiıarı hayaldir? 

Beyanı mülahasada kendiıini 
haizi aalahiyet addeden muhatap
lardan biri fU izahatı da ita eyli
yor: Zaten, diyor, bu mektep mu
hafazai mevcudiyet edemezdi. 
Çünkü bir kere Dahiliye Nezare

iyi tefrik edilen mebanii aaire ara- tinin tahb idareıinde bulunuyor -
11nda bihakkin nazarı dikkati cel- • du. E.aaalı 111enabii varidatı yok -
beyler. Eter merak edip de ıorar- tu. Meaela bu varidat valinin ıit
ıanız size ıu cevabı verirler: maile Diahvolurdu. Sonra mekte-

Bu, hayli maıraflar, fedakar - bin müdürleri ve memurları mü -
hklar ihtiyarile yapılmıt Sanayi teha11u kimseler deiil ümmi, ca
mektebidir. Evvelce öteden beri - hili eanaf idi. Hatta ıon zamana 
den tedarik edilen varidat, halk- kadar - matbaa müdürü de o • 
tan nim cebri bir ıurette alınan lan - böyle bir zata alb yüz ku
ianat ile iyi kötii idare olunurdu. ruı maat veriliyordu. Binaenaleyh 
Sonra o memurlar dağıldı, zaman kunduracının yanındaki çırak ne 

Diinkü A nlmra 

\i; ı:: t~hir, ada gibi yük· 
"h . nın üzerine inıa o -sr: kimilen setir ve 
~ • Nahoı bir intizam

Yekdiierinin üzerine ~ Bugünkü 'An.karadan bir görünü~ -• 

iıe bu mektepteki talebe de o idi. 

Ondan batka bir teY öğrenemez· 
di. Eier memlekette böyle mek -
tepler lium iıe "ıan'at., marifet 
kelimesinin mana ve tarifi dahi -
linde addedilereı bu mektepler 
de Maarif Nezaretinin yahut Zi
raat mekteplerinin olduğu ıibi 
nezareti aidennin tahtı idareıine 
alınmalı ve bütçede bir mahal iı
ıal e7lemelidir. Filhakika, Seli -
nik, lzmir ıibi mamur ve ticaret · 
ıih beldelerde hJınların birer su· 
retle idarui kabilıe de diğer vili· 
yetlerde kütat olunan ıanayi mek
teplerine bakılıa hepıinin ikıbeti 
hiç olduğu müıahede olunur. 

Konya ya ıittiğimde faaliyeti 
hayati7enin dereceıine bakarak 
"büyük bir köy!,, demittim. Fakat 
Ankara bu vaıfa daha ziyade li· 
yıktır. Şehrin bütün faaliyet ve 
cevvaliyeti hayatiyeıi altı yedi ıa
ate münhaıır ıibidir. Sabahları 
pek ıeç dükkanlar açılıyor, akıam 
ezanında iıe hepıi kapanıyor. Sa· 
at birden ıonra ıokaklarda, çarıı
larda kimıeye teıadüf olunamı -
yor. Batka memleketlerde ıecele
ri ıündüz yaparak ıaitı meıaiyi 
uzatırlarken burada ıündüzler de 
ıeceye kalbediliyor. 

Gördüğünüz bütiin çehreleri 
tetkik eyleyiniz, yalnız bir hini 
fütur 've keaelin bulacakıınız. Bu, 
zannederim, bir marazı içtimaidir 
ki tedaviıinde en büyük vazife 
maarife teveccüh eyler. 

Y Jralı. halltahane\·e . kaldmlmıı, 

ve yaraiıyan t~·kif edilmi~tir. 

S por 

GlıUEŞLEI~ TEHiR EDiLDi 

Yarın akfam T11kıinı 6t.ıdmıla ya

pılac.ak olan prof eıyonel ,Ureı miifa• 

bakaları tehir "lilmi§tİr. 
Huna da ııeheh. Dinarlı Mehmeılin 

taahhücliine rağmen Riledktea ~l· 

mi~·ef'e~i11in kıtileşmesidir. 

Dinarlı Mf'hmed kendi arkada!!• o

lan iki Bulgar g(ireıçi•il~ Hilf'f"ikte 
mfüıah:ıkıt yapmak m~huriyetinde 

kaltlıi:m ııil\·lf'diii ic;in Amerikah 
l\ nn-ar'1:ı .. ,.ı.+nizclrki cliJ40r iki 'fful
!?~r ll( İİf'f'4o .. ;Q; n · .... ,.1~·· • RlcıtllU"ll" fi• 

zrrr hn 'ahah Bileciğe hareket et· 
. 1 d. 4111 

mı' c-r ır. - - - -
Retf, &endırmade mı? 1 

Sahte rapor rneeelf'sin,len ikinci 
tahkikat ~aflıa~md11 sorgum ) apılnıak 

üzere aranan !\ılli Tıh haşkitihi Ra
if, adrt'~ inıle huhınamaını~tı. Polisçe 
aranmaaı de,·am etmektedir. 

Kendieinin. Band•rmada oturan 
kardeşiııin yanma gitmit olmasına ib· 

timal 'erilmrktf.'clir. Vaziyet, bugün. 
yarın belli olacaktır. - · 
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I! ~~~~C~E!!\ 

~KA51~CiASI 
Kadlrcan KAFLI Tefrika: sa 

Bizans donanması kaçtıktan sonra Umur Beyin Unilnde kim dura
bilirdi?. Asker sevinç içindeydi. Artık meydan hilsbütiin boştu •• 

BUtlln şu denizler, şu kıyılar onlarındı ... 
lcabederse baştan kara edecekti. 

Yani Asan Bozcaada ya çekilme· 

yi düşündü. Fakat oranın İimanı o 

derece mahfuz değildi, Umur bey 

hem denizden, hem karadan hücum 

edebilirdi. 

Kararsızlık içindeydi. Rüzgar 

da hızlanıyordu. 

Ve bu yüzden her an zarara uğ

ruyordu. 

Nihayet yanındaki zabitler, gö • 

rüşlerini söylediler: 

- Boğaza doğru çekilmeliyiz. 

Türkler bizden üstündürler, galib 
gelmemiz şüphelidir. 

Bir zaferi kaybetmiş olmak, her 

halde bütün donanmayı mahvet

mekten çok daha üstün bir zarardı. 

Yani Asan: 

- Eski rotayJl dön!. Son hızla 

Boğaza!.. .• 

Kumandasını verdi. 

Biraz önce verilmiş olan kuman

dayı henüz yapamamış olan Bizans· 

lılar bunu nimet bildiler. Düşman 
gemilerinde birdenbire bir kaynaş • 
ma oldu. 

Yelkenler hissa edildi. 

Kürekler gıcırdadı. 

Hücumda o kadar coşkunluk ve 

ustalık gösterememişlerdi, ama şim
di yakalarını kurtarmak için sahiden 

yaman dövüşmeğe başlamışlardı. 

Riizgar daha çok arttı. Kurtul
mak için mükemmel bir fırsat çık • 
mıştr. 

Şimdi rampa etmiş olan Türk 

""mile ri onlar tarafından sürükle • 

t iyor ; rampa edemi yenler geride 
l:nl yorlardı. 

Biza n s baltalan bordalar üzerin· 

c!~ inip kalktıkça Türklerin attıkları 
: ampa halatları da kesiliyordu. 

Umur bey : 

- Bırakmayın! Daha hızlı! .. 
Haydi yoldaşlar!. 

Diyor ; fakat Bizans gemilerinin 

büyiik yelkenleri sert lodos rüzgarı 
ile şişiyor ve onları selamete sürük. 
lüyordu. 

Bizanslılar kaçıyorlardı. 
lbrahim bey uzaklara baktı ve 

acı acı soylendi: 

- Vay canına, o da kacacakl 

- Ehat bey artık onu tutamaz. 

Bunu salahaddin bey söylemiş-
ti. 

Umur bey onların baktıkları ta
rafa göz attr. 

lbrahim beyle Salahaddin beyin 

İç çektiklerini g<irdü. Kendisi de de· 
rin derin icini cekti. 

~ ~ 

Bizans filosu, gittikçe köpükle

nen ve coşan deniz üzerinde yüksek 

ve süslü kıç kasaralarile salına salı
na uzaklaşıyordu. 

Geçtikleri yollar üzerinde de ha. 

lat parçaları, tahtalar ve çırpman bir 

kaç Bizans askeri vardı. Onları bi
le almıyorlardı. 

Bu denizlerde en biiyük kuvvet 

olan Bizans donanması kaçtıktan 
sonra Umur beyin önünde kim du
rabilirdi? 

Güneş batarken düşman gemileri 
ufukta kayboldular. 

Umur hey Bozcaadanm şimalin
.:ıeki koyda demirledi. 

Asker sevinç içindeydi. 

Artık meydan büsbütün boştu 
ve bütün su denizler. şu kıyılar onla
rındı. 

-25-

BlR ZIY AFET ... 

Bir senedenberi Umur bey Ege 

denizinde bir kasırga gibi dolaşıyor; 
yetmiş beş gemiye kadar yükselen 

donanmasile bütün Arşipel adaları
m, Mora, Ahaya ve T eselya kıyı· 
larını dehşet içinde bırakıyordu. 
Devrin en büyük denizci devleti o

lan Venedikliler, onlardan geri kal

mamaya çalışan Rados şövalyelerile 

Papa ve Cenevizler, Umur beye kar. 

§1 çıkamıyorlardı. Ege denizindeki 

adaları ele geçirmiş olan Sinyorları 
da aralarına alarak büyük bir ittifak 

kuımak istemi~l~r; bu işi her vırm:n 
olduğu gibi gene Papa idare etmiş, 
fakat bir neticeye varılamamıştı. 

Bizans donanmasının Umur be

yin önünden kaçmış olmasını Mar

tin Zaharya fırsat bilmişti. Sakız 

kalesinin üstündeki imparatorluk 

armasını kazıdığı, istiklalini ilan~ 

hazırlandığı ve bunun hakkında 
Midilli ve Foça sinyoru Katanco ile 
de anlaştığı duyuldu. 

O aralık Umur bey Sakıza hücum 
için hazırlıklarını bitiriyordu. 

Bu sırada Bizans imparatoru 

Andro?":ik"in dommmi\ ile Boğa?d~· n 

çıktığı Sakız adasına geldiği ve ka

raya asker çıkararak Martin Zahar

yayı mağlub ettiği, kaleyi kuşattığı 

ve Zaharyayx da teslime mecbur e
derek mahbus bir halde lstanbula 

gönderdiği haberi geldi. 

Biitiin bu işler oldukça kısa bir 1 , 
zamanda olmuştu. 

Umur bey: 

- Bizans imparatoru uslanma· 

dı. Onunla daha çetin ve uzun 

çarpışacağız 1 
Diyordu. 

Prenses irininin hayali gözleri

nin önünden gitmediği ve ona sahih 

olmak için büyük bir arzu duyduğu 
halde aşkını yurdundan üstün tut

muyordu. Yurdunun ve milletinin 

faydası görülünce herşeyi unutmak 

lazım geldiğini hiç düşünmeden ka· 
bul ediyordu. Bununla beraber sev

diği kadına sahih olmak irin ele 

geçecek fırsatları kaçırmıyacağı gi· 

bi kendisi de fırsatlar icad etmeğe 
çalışacaktı. 

Bir gün körfezin ağzında Bri· 

gantin cinsinden küçük bir gemi 

göründü. Urla koyunda ve Kösten 

ada~ı gerilerinde karakol gezen Türk 

çektirileri hemen ona doğru ilerle • 

diler ve pruva direğine çekilmiş o· 

lan bi.iyük bir beyaz bayrak gördü. 

ler. Geminin kı ; direğinde Bizans 

imparatorunun bayrağı dalgalanı
yordu. 

Gemi yelkenlerini indirdi ve dur

du . 

Türk çektirileri onun iki tarafını 

almışlardı. 

Bizans gemisinden bir sandal ay· 

nldı ve en yakın Türk gemisine ya

naştı. İçinden elli yaşlarında şiş • 

man ve kırmızı renkli bir adam ç:ık

tr. Yanında otuzluk zayıf bir arka
daşı da vardı. 

Zayıf adam bozuk bir Türkçe ile 
anlattı: 

- 8iz imparator Andronikos 

Poleologos hazretlerinin elçileriyiz. 

Umur beyle konuşmak istiyoruz. 

Türk kaptanı bunu sükunetle 
karşıladı. 

( A rlm.~ı 1·11r) 

Osmaniyenin· imar 
faaliyeti 

7800 nufuslu kasaba gün geç
tikçe ·daha güzelleşiyor 

O ınnııi~· e. (Hu u-i) - Senelerce 

Ceheliherekf't , •ilayctine merkezlik 

yap•;:ı~ olan ka:ı:ılıaımz imar ııokta:-m 

ıla pek geri kalıııı-:km son yıllarda 
ı;ii,..terilen c·i<lrli aliika , e ılernııı lı nıc· 

sai sa) e<:incle lıir~ok ven iliklere ka· 

nı~ınuştıır. 

Şelıri \uııraııa giitürnıek için iizc· 

rfoe diiı.en \azife) i z:ıınanında yapan 

lıel(·ıliye \'ariclat, lıiitçe:>İni ol<lukça 

çoğaltıııı~ 'e (·1500) lira :'.'arfile "•lı· 

hat hakanlığının planına uygun ~t:
kilıle 'c . c.:ıede (3500) lira gelir sağ
ı 1) an hir n.ezh:ılıa. ( l 7:i0) lira f.arfi

le senede (900) lira ,·ari,Iat temin e· 

ılen 18 <H:kkfınlr bir :.ehze \C kasap 

lıal i yaptrnııı:.. lıir huçuk lıektar ge

ni~liğinclekı \C ulu Ürıderiınizin yiik· 

ek lıatıralarmı taı:ıyan saha<la giizel 

hir §clıir parkı \'iicuda getirmi~, hir 

htı!;uk kilo-netrc ,.o~e nı;:ım~. altı rn<'ll 

fcz İn:. :ı etıniı., tenıi:diğe gereken ii

ııeıni \ crııııı.tir. 

Ura, m 937 nlma aid mesai pro"'· , . " 
ranu geçen yıldan çok datıu zengin· 

dir. Bu meyanda, proje,..i İçi~leri Ba

kanJığmca yaptmlını~ olan su te~iı-a· 

tına lıa~laınak 'e kimya rnülıendisile 

anln:.;arak fabrikadan ~ehre elektrik 

temin etmek gihi hillıa~.;a rııiilıiııı iki 

me-ele ''arıhr. Uray. O,.:ınanivenin t:ı· 

rilıini \ e lıclcdiyc hro~ürüııU ) aıdır· 
mak için muharrir Ali Em er Tok~oy· 
la anla.nııitır. • 

(7800) nüfıı:-a malik olan kasaba 

iktısadi :-alıacJa ela inki~af eylerni~ıir.1 
İkisi kasııhaıla hirisi Toprakka1cdc oI-1 
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Harvest müteessir ve heyecanlı idı:. ö/dİÜ 
Sarmaşık'ı hakikaten bilmiyerek dl1 

müştü; yoksa koıkusundan ırıı 
bu halde bulunuyordu? .~ 

. Jlal" 
" Jıe•IZ 

''Fakat, bilmem hu ölclüriilen leri11 nii du) \tnctt . hen ;up 
1 

ıı·tııtıV 
• ortl> t 

kimler ol<luğurıu bili) or mm unuz? <lalıa fazla ınüteessır k'kııdıı 11 

. . ı·~· da ı d-~ 
Har\'c~t: Hnra ı lk gm ıgun ı· -·ııe oe· 

.• • 1 keıı< ı~I IS-yuk bır ht:) ecnn a 111,.,ııı 
1 1 k · · ·~· ı· hatır ol er eme ı tcdı"ııı1 , 

::: nutııtU) 
kadını kolnY kolay u 

_ .: .. ·ı· ~irıİZ· ı. '-'acnırınu .111 .. unehı ır~ ı:ı"~ ' " ~ . . Sarıı , ~ 
ll:ıkiknıcn. Zelıırlı de ,~ 

. ••11 ı· ıriiz)er 
nıııı ıçııı, :ıya ı c ııcfıııt· 

l · · ı · · ı · B eıı 0 ~ 11 r se' ı:;ı ı . , H ı... k gerf · 
hanla ko lıı · ııd an çekerı• '., r. lıffll 

• " 1eıı1C~ 1 radan, onıı lııç ı;orıı .. 1 .. ıı:ı~ 
}ılıt•< ıı ,At 

- llirini hiliyorum, de<li. 

- Hangi.:i? 

- Tahii hcniııı üldürdiiğüınii. 

- Kinı? 
- Ca~u~ kadın :;\Jargarita ... , 

Frank arr acı giildii: 

- Zaten hiHyorum, deıli. 

- Neyi? 

- Y aptı~ın yanlı; lığı! 
' - Nr yanlı:;lrğı? ... 

- F,, et. hn ı·inayet\ 

hii) iik hir lı:ıta i:lediıı ... 

ııiiz :ılarak 'e hu taa pırr•1 • 
1 ·ı ,·ıı 

yaılarken t i~i lıir "a:de ınukıı ll. d" 011ıı' 
· 'i' dı r. J 

yıran iT nn t st'ti. -. 1111 f'ill}•'' 

- ??? 

H arYe:-l. ;:iizlı>ri delı~ctle açılmış. 

Frank"a lıakıyorıln. 

Frank devam etti; 

rerek hcnıltn 'e hiifİİJI '
1 

heılin en .uzaklac:uıını;lt· 
1 

r ,ıı • • ~ 1 i• e 
Bu ılii~urır.eJer ,·e :. 1 diıtı1 d ·e .. rr ., 

yerimde dııraına ıın ' k 50~ııf 
cliverılerıltn :ısa~ı atnra 11,~,d - fü et: Senin iildiirJü~ün kaılnı • · r k , e 

~Jarırnrit:ı ılc~ildir! ladıııı. H :ıı-..1'.;t, ·ran <1 l"e·'·, •. 1 h pli ~ 
rı vukarıla kıılıııri ar< • (jııİ ( - Dı·~il mi? 
ı;iıİcrken arkaıııılıtn )ıiç sr'.· 

t:" 

- Hayır .... 

- Kim? .. maıl:rn hakaknlnıı;tı. ·aPtl~ıı 
ı ııe ' . 

Frank g<'ne. o a<'r gi.ilüımeyi~l·· Onlıırın yuknn ıı 1ı;J1ıı•~-o~ 
c:(i~ Jeıli: \'e ne lwııu~ıuklarını çı~ıı1 

Z J 1 C:: Ben ~'in iin kapı- ırııJarı. ..;ı1Jılr 
- .c ıir i .. arına~ık !... _ . . Jıır ~ ~ 
- Zehirli Sarma~ık nıı?... Rura::-ı, C\' HJce geı~ı~ l[eıııttl fı 
Rıı ~on ~iizleri ikimi7. hinlPn •iiv· Fakat. i;:lek ıle~ildı. ktıı· 

k k k. -e ) " .~ 
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Han·t"st. Zehirli Sarma,ık'ı iilcliir- wm ı. 11 arın 

•• "} ?1 Jf 1 J,lkJ idi. r'rt ıııu~tu ıa. . em < e van ı" r a... ok r· ~ 
.. .. .. · • . - . H:ıkik:ıl<"ll- hııra:-r ç d3 ~ 

Bmıları clu~ımurkf'n hırılt>nhır<' l . . . 1 .· ::ırk:ı~ı 11 . ..# 
· ı r wrılı: Hır 111 C\ ın 11'". 

hır ılii~iince beynimi altiic:t f'ltİ: J . : . . . Jıı\·0r, tıı lıı' 
ıçındt• ıkı l'lllll)'el O ; f P 

Delki yanJı ... Jıkla •le~il !.. E, er. 
1 

-riilliİ er ~ 
. . . , patlıyor. h,·ga ar. gu \ııl 

helkı Harve~t Zehırlı ~nrına~ık ı yau k fırııftıı ~ 
1 1 kJ 

.. .. .,y., .. "anırt kopu) or: .,_ 1 ~ı 
ı~ ı a oldurdu~unii c;ijvJüyonlu . • I I y I l I 1 jrhiriıtC e 

w , • • C\" o ı ll"lh ın l e. 1 :. • }ıB: 
Hunn kahut etmeıı;e ıınkan ~arılı: 

1 
. " . nk eclıP 

"'t' ııııvor !iıın·e nıcr. 
Han ~t. Zehirli Sarına,rk'a knr .. ı 1~ k. ' · I A~ 

k l 
. . · ... 

1 
.. . •. · c ı;ı ·nrınıyon ıı. w· 

eıu ı ... ını o ılurnıek ı"teme ... ınılt>n ılo- • .. ··n h•1 J 
Herlıalı 1e \ ' ll hutıı h11 

lavı, hcrlıalıle hir kin he,.Jivordıı. Rn· · • ' · . rJi: )ıı 
· • lıayılutlara nid lıır ~· e 

mın intikamını almak iı;in onu iildiir-

mii-: olahilirıli ... 

llaı·\'e~t"in Zdıirli Sarnra~ık"ı 

• hımlaki hu ı:dizel. ıe~lıirkiir . . <', ru

rengiz kadını. heni kentli:inr ılo~rıı 
hir ııııkııati~ ~ihi çl'ken \'e lıiiıiin hu 
nıareralara siiriikliyen kaılını - iilıliir 

nıii~ olma~ın r 'liişiindiikı;e Hane (,. 

kar~ı hir kin ılnynyorduııı. 

Hune-t, kerulUniıı yanlı:;lıl la 

Zehirli Sarınaqık'r iildiirmii~ olıı: ı·ı • • 
~ iiziinc do~ru haykırılınca iiylc ııılıaf 

hir lıal alını~tı ki. ,..anki hiraz c\' Pi 
Fr:uık "n kariı ıııerclh en ua~ında lıı·y

kcl gilıi duran o clc~ildi: 

Giizlt•ri ha~ ret \ e tec:-ı;Ür iı;İP•lt· 

aı:ı lnıı~. lıt'I i hcm;İ solmuş. :ıcJeta f ı.~r 

tarafı :ıvrı anı titreıııe;;.e ha-lamı ·lı 
" • f'I: ), •• 

Bu 1ıalinc lı ıkılınnı. llanf'•lİn Ze· 

lıirli Sarma~ık'ı hakikaten lıilııı;, c· 

rrk iildiirdiiğii dU;:iiniilehilir<li. 

Fakat. hen bunu pek ılii~iinııl('

clim. Çiinkii. Han·c:;t katlıııı pekdii 

lıilerck iilıliirıııii~ olabilirdi. F:ık :ıt. 
gerek hunıın anlajılma~ından ılııhıvı 

<hı) ıhığu korku. gerek hii~ le hir z;n 

\ennek i~in malı u~ yaptığı lıarekfl· 

lerle. miit"r.i'jrnıi~ gibi giirünelıilinli. 
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Zehirli Sanııaşık'ın iHdiiriil<Jii:'.ü-
o 

nıak iiurt•. ı·i\'ar kazalarında i~tifadc 

ettikleri iiç çırçır fabrikası , arılır. 

936 pamuk rekoltesi iki milyon kiler 

dur. Hu miktarın 937 de dalıa çok ar

tacağı, ekincilerimizin güı-terdiği ala

kadan anlaşılmaktadır. Halen 'enedc 

dört milyon portakal ihracatı meYctııl 

olup halıçf" ııayısmın her ,·ıl hiraz ıl:ı-, 

ha arttığına göre i~tilı~aİ nisheti f.e-J 
neler ge!;t;kçc ~o~alacaktır. 
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hur:ıılaki <''!er ho;lll··· rr ııl~ 
·ı hir ' r1· Yalıarıl'> \'e garı 1 İrr ıı ( 
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ı. uı ıır 
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• •'ıfl' 

çıktım; ,,eı·ll~ fı~ 
.. .. . ~::ıJlıı t' ' ..... 1
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go o t uguııu ı;or .. ··tıııiı~ r1 r ı•(I rıı ,_ " 
sularııı ıt~:ı~r tara 1 

" • clıİI' r 
,·arı ı ~ tıı· 

yukarı tarafıııın · . 1r,or• .. , 
~ arıla;• • ıı"' 

11111 • k:ıpalJ olılııı;u lr ı:ıfı 1 • "1 
. eler < G•"r ıı ııwk kı, hıııııı. e'" 1 ld 1 r1 

OYO ' •ı 1 ' • 1 hıırı ,ı .. ııı 
tıı;ııııız ~ı •ı, uıın r ıı'" 

l 1 1 k. 1 . fııuılıı . lr·" er c. ıtınıclıı ı ı.ı. ısrı 
1,·11r • ) 

hir ıı·liir"İİ ı:ihi kıılJaııı~/.·nsı ı«'''A 
Q (~ 

,,,i~ 
ll•&llı-~ ıı~"şrl 
---------:ıııı.P,.ııııJll 

:f. Göçmen nakli> 11 tı ,uı• 
aında başlıyacnktır. 

5 
ı,şlııı' tır· .:! .r 

~ Ticaret odn!l patate bSşııııııı: sc' ıl 
dünden ltlb..,rcn tııtbfkll ,8cıı~ 0~ııı1c sula) e,...,- f 

>t- Konya o\•ıı-•ıını ıı ııı ı::l 
hlr knnnlınm nctırnıısJll 11 ,ırl ,, ~ 

lanmış tır ld tıID' ,Pfl 
cı Kadıköy ımzasındll ~ 11 

dort Ur. tııı..,IJlu 111 :r. Trabzon gunırUI< , 1ıııı'' 
da lll.ğvedflccclcllr· 0ı;ııı ı~> rı'tıı1 

' ol ı,ıı.n ıı!l \# • llen7.ln ve pc.r ıııU ısı•~ 
ııe 'c•rilm;şllr. ıurız"' ııııtıl1 ..... 

* Tllrk - Yugosıa~ bir ı;ıOI' ıı1v 
altında §ehı:imlzdc yeıı .fllııfl 

,zıll'ö ,, 
dır. . 11rct tJ 
~ Türk - Japon uc deııuetlıııı',.r 

k erelcri bltmiştlı • dıstl ~pıefil' tıf'. p 
~ Akhlsnrda zcızclC ~cl't ı.ı•ııı" 1# 

ı.tcdlf· t1 ctı ,,ı c "',,.Jt 
ltırla devam etme vıarlll 1,tJ)'ı icı" 
lun, Paşa camllnln dU J<ll~ r'ııJf t 

.y. Tünelden Tnıuıiıne I< ve tıU rt"' ',v 
asfalt olarak dı>şerıc<:e 111cıı.1'11'~oııst P _ıd' 
ııı, asfalt uzun cnddC 

0 
t >'eri· ,-c~ 

• llezbahn ııe ınczll -"~c 
ve ~eblr tıyatrosundp,.11 
yacaktır . 
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._.aşhbaşına bir kütüphane ~ 

DÜN v e YARIN 1 
~· J\Uons D!c~~u ş~il1~tlik tercüme • k ~~!!d!~!~rt Rossa yolladığı ~ 

llnıze Haydar Rifat tara- Bütün milletlerin edebi, dört mektubu ihtiva etmektedir. Sa. !İ 
41t:\1rilnıiştir. Sn. 258 Fi. 100 ~ içtimai, iktısadi, mali öl • 160 Fi. 50 iİ 

b ÇEMBERi* Andrc Ma - 1 mez eserlerinden seçme ki· *GUNUN HUKUKi VE iÇTi iİ 
~ E:n gi!.~! r.omanı 1. .H. 1 tablarm· tercümcıi olarak MAi MESELELER/• Suphi Nud n 

S. ndan dılımıze çcv:rıl · ~ ''Dün ve Yarın tercüme lleri'nin tanınmış muharrirler•!' r.· 

C4 365 Fi. 100 ~ küll" .. " l da . U Rsr, BANKA BORSA ~ ıyatı unvanı a bn net· ımzalarını taşıyan makaleleri ter- ii 
' !!: • k 1 al · kitab- cüme ederek meydana gctirdigı .. 

-... .... ftıenabie mu··raca~at edı'Je ;:;;=. n arar.a.ştır an yiız. . . b .:.: ~ ~11laıt ~ = ir eserdir. Sa. 240 Fi. 75 
t. a gelen bu eser Mulis i tan 64 u tamam serı halın- *EFLATUi:* Haydar Rifat ta- iİ 

tt, 7r;r1ndan yazılmıştır. Sa. ~ ele meydana gelmİ§ bulunu· rafından Türkçeye c.:cvrilmiştir. H 
'b... j§_ = •• : "'Vl. yor. Solvin'in bir ön sözünü de ihtiv,ı 

lıtat !T VE IHTIL.'1.D~' Hay. 1 Kolaylıkla tedarik için etmektedir. Sa. 9G I<"'i. 35 n 
,_ ~n~:ıfından cc:vrilmi~tir. jj adom: usulü ihdas edilmittir. *GiZLi llARPLERı;r Antoiı.~ :: 
'il ın yazmıştır. Sa. 158 == :.:. "= Bir kısmı peşin, bir kısmı de Zischka'nın bilhassa dünyada pct - •• 

il' z.,. i3 rol etrafında dönen entrikalaı • :: 
11A.VGAS/ıCı Karı Kaut. = aydan aya verilecek az bir ::·=.= ~ göstermek için yazdığı bu mühim 

a.ı..:. •t nasıl gorliyor? Ba "" para ile tedarik edilebilir. :.:. "illa Zt!kerivcı. tarafından i§ cs~ri H. Varoğlu Türkçeye çevır • !! 
?$ Çevrilmiştir. Sn. 

2
:;s İ (Külliyatın birinci serisi miştir. Sa. 250 Fi. 75 iİ 

'l i ( 1 - 10 kitab) peşin 236 • DISRAELIN'in 11 AY AT/• And- :! 
~~~iN• Bu külliyat, dört ki- 1 ve her ay 100 kuruş, ekinci St' re Maurois tarafından yazılmış, ı. H 
~ B "" k H. Alişaı tarafından Türkçeye ÇC\'-
,_ .. ay H. Nazım tara - 1 ri ( 11 inciden 20 inciye a· i~ ~l'ciiın a rilmiştir. Sa. 280 Fi 100 

b e cdilmi~tir. Birincı ~-= dar) peşin 504 ve her ay :: 
t~ ·~ T •· = ' ~META.FiZiK NEDiR* Heidc • :: 
~~·k en ın Rasin hakkın ~ l 00 kuruş, iicüncü seri ( 21 :i 
• 

9
_1 leri methal olarak alın- ~ • ) gger'in bu eseri Almanca ve Frnn - :: 

'ltç/ 260 Fi. 
75 

fii inciden 30 uncuya kadar sızcası karşıiaştırılarak Suud Ke- !i 
}' !l'l+l/F/ iHTiLALi ve l\A· i peşin 532 ve her ay 100 ku· mal Yetkin ve Mazhar Şevket ta · H 

,.....,-. ,.EL'UNU~ Lenin tara • ruş; dördüncii seri ( 31 İn· rafından lisanımıza çcvrilmiştiı .. :: 

.-.. .. -. ~lan bu tenkid eseri Bay ciden 40 mcıya kadar) Pe· Sa. 48 Fi. 25 :: 
C\lfat t == oyENI ADAM0 Akademi Ü"C· ii 

. arafından lisanımıza ~ ~in S 20 ve her ay 100 ku· J :: 

'tii11t" Sa. 150 Fi. 60 . lili ruş; beşinci seri ( 41 inci· lerinden l<"'. Strovsl;i'nindir. Hay- i! 
~ •- 1IAYATTA LAŞUUR • dar Rifat tarafından Türkçeye ter- .ilı 
......: .. ı...... den 50 inciye kadar) pcşın · 75 .~ .. _~ilen Dr. C. Yung'un - cüme edilmiştir. Sa. 165 Fı. g 

ttı';ktor M. HJ.yrullah tara- ~,-= 188 kuruş ve her ay 100 ku- • iRSiYETiN TESIRLER/0 OoK n 
'-. 

18 
kçeye tercüme edilmi§ • ruş; altıncı seri ( 5 1 inciden tor Nihat Kip ve öğretmen Rcm7.i :: 

lt-i 1 ~. 60 160 ıncıya kadar) peşin 136 Türker tarafından çevrilmiştir. :::.la. ii 
~~ 1IA.N A DOGRU* Fransız ve her ay 100 kuruştur.) t.16 Fi. 75 fi 
~~ rloti tarafından yazılan ı• ııııınnıınm111111111ıınmı111111111lllllltllffıllftlı1Ruıı1Rınnıııı. *POLiTiKA FELSEFEslı:r Satl- li . .., t ı: 

· H. Alişan tara..f ındaı1 ri Ertem birçok ecnebi eserlere nıü- !! 
Çevr·1 · t" S 292 •ı\·APITALIZM'iıı BUHRAN/• Pro •• ı mış ır. a. racaat ederek meydana getirmiş · if 

fesör Gaetan Pirou'nun bu e!ICrini tir. Sa. 220 Fi. 75 U 
A. Hamdmi Başar lisanımıza çe • *ESTETiK" Suud Kemal Yet • !$ 
:\'irmişt: r. Kitap, kapitalizm, gü - i.:: kin Estetiği Fransızcadan tam ola- : 
dümlü ökonorni, yeni sosyalcıhk, :: rak lisanımıza çevirmiştir. Sa. J'! •• 
kapitalizmin ilerisi bahislerini ih - Fi. 

25 
ii 

Haydar tiva etmektedir Sa. 112 Fi. 50 i! 
~SALAIIBO * Gilstav Flaubcrt' •ENEIT* Virgile'nin bu e.::ı ri :·.:·. 

çevril -
in senelerce tctkikatta bulunarak Ahmet Raşit tarafından 1''ransız • g 
yazdığ: bu eseri 1. H. Alişan Türk- cadan dilimize çevrilmiştir. Sa. :.i1S ji 
çcyc <:CVirmiı;tir. Sa. 434 Fi. 12fl Fi. 100 n 

*J. RASiN * Külliyatın son cil . •PARA tı Dr. J.,, RElNERS'dcı: ii 
di. H. Nazım tarafından Türk • Dr. MuhlisEte tarafından dilimize ~ 
çcye <:evrilmiştir. Sa. 174 Fi. 60 çevrilmiştir. Sa. 45 Fi. 25 :: 

*'!IIETAFIZIK 0 Aristo'nun bL• •sEZAR* Plütark'ın bu meş · i! .. 
eserinin birinci cildi Hilmi Ziya bur eserini Haydar Rifat dilimt7

K. i! .. 
Ülken ta~cfından tercüme edilerek çevirmiştir. Sa. 133 Fi. 40 i! .. 
bazı notlarla bir de tahlil ilave 0 • •iLMi FELSEFE* Felsefe i,;J • U .. 
Iu•ımuştur. Sa. 110 Fi. '10 rctmeni Ziya Osman tarafnıdan ii 

"/S]{ENDER * Plütark'ın bu c- çevrilmiştir. Eser Ecichcnbah'uı ii 
serini Haydar Rifat Tilrkçcye çe dır. Saı 82 Fi. 40 !! .. 
virmistir. Sa. 160 Fi. 60 •KARINCAL.4.P.IN IIAY A7'1~ !! 

•KADIN VE SOSYALiZM• Au. Maurice Mae~elinck'in bu eseri Me:ı ii .. 
gust Bebel tarafından yazılan bu met Naci Ecer tarafından 20 bi · i! .. 
kitabı Sabiha Zekeriya dilimize rinci basışından çevrilmiştir. Sa. U .. 
çevirnııştir. Sa. 408 Fi. 100 157 Fi. 75 :: . ii 

*DE!JOKRIT* Filozof ve simya. •DE.VOSTEN"' Haydar Rifat n .. 
cı Demokrit'in ahlaki düşüncelerin. Plütark'dan dilimize çevirmiştir. H .. 
den başlıcalarını bir araya toph Sa. 45 Fi. 35 H 
yan bu kitabı Haydar Rifat ter - •ç/ÇERON* Qene Plütark' ·ıı 
cüme etmiştir. Sa. 48 Fi. 25 dan Haydar Rifat atrafından ter. • :: 

*DiNLER TARiHi* üniversite cüme edi1mişt1r. Sa. 95 Fi. 40 H 
dinler tarihi doçenti A. Hilmi Bud- •HIPNOTIZMA* Dr. Pierr.. :: .. 
da bu eserinde Türk medeniyet v.• Janet'ten bu fevkalade istifade ve :: =i 
kültürünün klasik dünyaya saçtığı meraklı eseri Cemil Sena Ongun t~ !: 
nurları göstermiştir. Sa. 400 Fi. 123 rafından dilimize çevrilmiştir. Sa. i! 

*FiLOZOF/ uc SANAT~ Suud 335 Fi. 100 !! :r 
Kemal Yetkin'in birçok büyük mü- •iNSAN• lnsan ve onun kendi _ ıı 

ellif!erin eserlerine b~vurarak yaz si, cemiyet ve kainat karıııöındai<" I! 
mıştır. Sa. 116 Fi. 40 duru.mu adını taşıyan bu eFer I•'r İİ 

*ETIKA* P. A. KROPOTKlN' Paulhandan Hehmet Naci Ecer ta il 
in "Etika ve ahlakın kaynağı ve a. rafından tercüme edilmiştir. ~J. I• • d 
c;ıhşı" namındaki eseridir. Ağaoglıı 159 Fi. 50 •ı 

:1il Ahmet dilimiz~ çevirmiştir. S 1 *YENi KADIN* Cemil ~en:, 
340 Fi. 100 O l t *HERAKLITı:r Filozof ve eser 84ng~~. 4~arafından yazı mış ır. Sa. H .. 
lcri ha!tkında AMtol Fransız'ın bir *ViKONTUN ôLUMU* Marsı:.J 5! 
mukaddemesini taşıyan bu eser Prust'den Haydar Rifat tarafından H 
Haydar Rjfat tarafından dilimiıe tercüme edilmiştir. Sa. 57 Fi. 30 !! 
<:evrilmiştir. Sa. 48 Fi. 25 • LIZA • Rus edibi Turgenyef'm H 

~ RURI JIUCIZELER* Profe en güzel romanıdır. Süreyya Sami :: .. 
sör Dr. P. Yanet tarafından yazı -
lan bu eseri Cemil Sena On~un TUr1< 
ecre trrcüme etmiştir. Sa. 230. 
Fi. 75 

*DE PTWF'UNDIS* Oscar Wıl-
de';n bu eserini Bay Burhan Top
rak Andrc Gide.in hatıra ve dil • 
dü!incc1crilc birlikte Müellifin ha • 

Eren tarafından dilimize çevril • !! .. 
m;ştir. Sa. 277 Fi. 100 ii .. 

•Leııei4e0 Virgile'in bu eseri !! .. 
Haydar Rifat tarafından tercüme H 
edilmiştir. Sa. 326 Fi. ıoo 5i 

*EVLiLiK* Fransuva Moria~· {i .. 
ın güzel bir romanıdır. Haydar Rı- 5i .. 
fat tercüme ctmi~tir. Sa. 48 Fi 20 !! :: 

ı:ı:::ı:::::=::=:::::::::::::::::::m:::::::::::::=.-u111:11111111aa:ıı:1::::::::1::::::1:::::::::::;m:mıııı :.aı::r.=:::.-::::.T.1:ii 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK ARSA ACELE SATILIK KAGtR KöŞK 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı· 

lan etrah duvarlı ve müteaddit 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
4 - Beyoğlunda tadklil caddesine ya· 

kın Bekir ıokatında 10 numaralı 
9 odalı bthçeli ve aynca çamaşır; 
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane aatılıktn. 

SA T i LIK KAGiR HANE 
5 - Çembcrlita;te Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kaplı dört 
katlı apartıman tertibine elveriş'i 
ve hali hazırda dahi müfrez dairele· 
ri havi kagir hane çok ucuz satı . 

lıktır. 
SATILIK KAGiR i Ki EV 
10 - Şiılide Şifa yurdu civarında 3 

katlı beşer odalı bahçe tcrkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa
tılıktır almak iıtiyenlerin. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 
l l - Maltepe il: Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittinlin<le 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 

arım fiatlar uygundur. 
SATILIK APARTIMAN 
12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köşkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diğeri dört odalı bahç: 
hamam suyunu havi apartrman a· 
cele satılıktır. Talip olanlarıp. 

SATILIK KOÇUK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyl:: Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
1ı hamamı havi apartıman satılık 
tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek 
lilerin scrvisim'.ze müracaatları. 

SATILIK KAGi R KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza. Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalacl si ve 3· 

partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı tcrkos, elektrik tesisatını vı: 

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

SATILIK AHŞAP HANE 
ı 7 - Maçkada aktar sokağında altı oda-

21 - Erenköyünde eski istasyon civa• 
rında 6 odalı kagir iki buçuk dö -
nüm bahçe içerizin le birçok rrıeyva 
ağaçları ve üç yü::ü mütecavi:r seç
me asmayı hav;dir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin Servisimize 
müracaatları. 

CiHANGiRDE SATILIK ARSA 

22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met
re yüz ı 2 metre derinlik maktuan 
1000 liraya satılık arsa talip olan
ların Servisimize müracaatları. 

SATILIK KOÇUK ÇiFTLiK 

23 - Erenköy Bulgurlu şosesi üzerin
de yüz dönümü mütecaviz kriz· 
mc olunmuı araz:si derununda 
müteaddit kuyuları ve havuzları 
ve Marmara denizine nezareti 
bulunan köşkü ve eşcari müsmi
rc ve gayri müsmircsi bulunan 
küçük bir çiftlik ehven fiyatla sa
tılıktır. Talip olanların Servisimi
ze müracaatları. 

SATILIK YALI ARSASI 
24 - Üsküdarda Şcmsipaşa nam ma

halde Direkli yalı arsası namile 
maruf iki bin beş }~:.iz metre mu
rabbaını mütecaviz ve kırk met• 
reden fazla sahili bulunan bir ar
sa derunundaki köşkle vcyahud 
ayrı ayrı satılıktır. Görmek için 
VAKiT Propar!anda servisine 
müracaat. 

SATILIK EV 

25 - 1stanbulda Topçularda Ramide 
Ycniyol 5-G numaralı kışla ar· 
kasında dört odalı ayrıca iki o
da. tatlı kuyu s\ıyu. iki dönüm 
bahçe, icinde muhtelif meyva a
ğaçları. l 500 liraya satılıktır . 

Müracaat: Mahmutpaşa Çık
maz sokak No. 6 Bayan SehC'r. 

(V. P. 1444) 

iŞ ı\RIYOR 
26 - Dört sene giımr:.ıkte. altı yıl 

poliste çalıştım. Tahsilim orta
dır. Elimde vesikalarım vardır. 

Verilecek ücret ne olursa kabu· 
le hazırım. 

Adres: Karaköy Necatil.ıey 

caddesi 222 No. da Şcrafettin. 

iŞ ARIYOR 
lı ve bahçeyi havi ah§ap hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 27 - Resim, afiş ve saire işleri }'apar, 
olanların servisimize müracaatları . Güzel sanatlar akademisi tcz-

SATl LIK EV ARAN IYR yini kısmından 2024 Reşat Er-

20 - Fener yolundan Bostancıya kadar leş . 
olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli ARI KOVANI ARANIYOR 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat- 28 - Satılık fenni arı kovanı, kalıp 
mak isteyenlerin ı>on fiyat ve eve peteği, ve petek kalıbı olanların 
dair izahatlarile servisimize müra · biçim ve fiyatını servisimize bil-

caatları. dirmeleti . 
Bunlar: almak veya satmak ist:ycnkrin ve bu işlerle alakadar olanların 

Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat-

lan . 

Mühim kolayh~lar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç . · 
ları olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya b'zzat gelerek s::rvisimizle 
temas etmelidirler 

VAKiT PROP AGAN DA 
SERVİS İ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşünüp halledecek, i'lerini görecek • 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire utmak ve

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar . 
3 - Kiralık. satılık ev, apartıman. dük
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak. ki
raya vermek. Almak veya satmak is • 
ti yenler. 
4 - Ders vermek veya almak iıtiyen

ler, 

.;. 

S - Otomobil a:mak satmak veya iş • 
!etmek isti yenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenlcr. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme
ler yapır.ak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre• 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERViSi) nde bu ijlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge• 
tiraıiştlr. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 

maz . 
Vakit Propağanda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 

1 1 . . 



Büyük Radyo 
müsabakamız 
Müsabakamıza iştirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

Ra~qo müsabakamız 
nasıl olacak ? 

Tafsllôtı okuyunuz. Daha fazla 1zahat almak 
isterseniz berglin idaremize müracaat 

edeblllrslnlz 
Bir n:ıUddettir kuponlarım koyduğumuz radyo müsabakasının zamanı 

yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafile bildiri -
yoruz. 

MJsabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARIN iŞTİRAK ŞARTLARI 

1 Müsabaka Avrupa ve Amerika ıiatemi makineler olmak üzere iki 
esas üzerine tertip edilmiştir. 

2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak edebilir. 
:ı .__ Müsabakaya iştirake çağırılan ve bunlardan iştiraki kabul edenle· 

rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~ttuplar gön
derilmiştir isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilirler, iştirak 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları peyderpey 
bildireceğiz. 

.ı. - M:.isabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanınmış müta
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve tecrübesi
ne arzolunacaktır. 

5 - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika makinele· 

tinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci gelen il3n 
edilecektir. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri aatın alınacak ve oku· 

yucular müsabakasında b:rinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

1 - KURUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar 120 olunca. 
en son on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz ma!Umatın yazılı ol

duğu bir kağıt ile birlikte biz~ gönderilmiş olacaktır on altıncı gün 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. 

2 - 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 için iki tak-ım kupon göndermek lazımdır. 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malu~at bulunmalıdır: 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 

B - Senesi. 

C - Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 

' - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi markalar faz· 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında iki birind 
ayrılacaktır, birine bir Avrupa diğerine de bir Amerika radyo ma· 
kinesi hediye edilecektir. 

Eksik kuponlarınızı gazetemiz idaresinden 
tedarik edebllirslnlz 

Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. 

V AKIT Propağanda Servisi 
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l!luilarırıC:a )'t!ılı~ ltart-UI ulJ\ıılıu, tız« 
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oUllll ı:.: '1e ııaııaııı;ı, -..ıııo 11,.\ltUıuı ıır 

PARALAR 
• 8Lerııu 
•Dolar 
• lo'rank 
• Liret 
• Delçlka F'r 

•Drahmi 
• lııvtc;re Fr 
•Leva 
• Florin 
•Kron Çek. 
• Şıltn A \'U~ 

G:?j - f'ezeta 
l •. 

- 1 

113 -
l:!.>

M-
2.! ;)() 

.,, J 

•Mark 

'Zlott 
• Penı:o 
• l.A!y 

•Dinar 
Yen 

.ıs 

:!3 
:!4 
14-
.r.! 

:!J • l<'ro:ı lıJVec 3! 
66 - ' Altın IUU 
7:> - • Bıuıkııoı ~,:,.; 

ı!3-

Çı:.KL~t1 

• lAJ1Hlr1> 

• Nevyork 
• Paru 

C2.j \ • Viyana l :! l .?".i 
O, iı;JO • Ma.ırto 13 it\50 

l 7 G~ ' • l:ler ıın l ~ır..., J 

• MllADc iJ OOL;; • \"a~,\·a 4 Lll3J 
• HnlkJlt'J 4 GiôO • Buoap~o'• s ~ ;;,; 
• AUn" tıı 31.1 • Btlkrq ltıi ;)Jj J 

• Ccı:ıevn 3 4..ı,j(j • Heıı;ra(I S.I 3t' 
• Sotya 63 \J6J '9 Vokorııını1o :? i·.HJ 
• Amııtcrıfll11'1 1 43~ • Moskova :?4 <r.?.!) 
• Pr11$! :?-2. 7 ılSJ • ~tnkhotm S 0!13 ~ 

E SH AM 

lş Banknsı l'r•mvaJ 
Azıadıılu • Çfmeo<:.o 136;) 
KeJI - Uısyoo Del 
Şlr. Havr1y . - Ş1111< Del 

• Merk,., Bsn\o BSUO Balya -
u. 81.:rırtli Şark ın. eu.11 

Bom on ti 9 . reıeton 

ıstlkrazlar Tahvltler 
• 1933 TJ!m. 1 1560 tı:lektrtk 

• • • • D 1&30 l'ramva1 . .. .. UJ IS 40 Klbtım 

latlk.Dahl'I 19 il • A.ıı:adoıu ı 40 -
• Erseııl istik ~r;; - •Anadolu Il '10,-

192S " M 00 "n1tdnl11 ID 
• s. Erzurum rorıo MUmewıA 4400 

Takvim 
(.'u~arteııl l'.\7.Atı 

29 Mayıs 30 Mayıs 
18 R. cvvc 19 R. evvel 

GUn dogt~!l 431 429 
3Un bılU~ i9,J3 l93.5 
Sabnh Daml\Z) 3,f 5 3,15 
Oğle naıruw 1210 12 10 
ikindi ı:ıaınıtz:ı 16,08 16 08 
Ak~&m aaruı.ı.:c 19,.i.l 1935 
Y O tal OllilULZJ 21 29 2l .:1 ( 
1maak 229 s.sı 
Yılm geçen g1lnlen 149 J.50 
Yılın kalan g1lnlerı 210 215 

Programı 
29 Mayıs 937 Cumartesi 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PIAkla tOrk musikisi. 12,:;o 

Hnvadlıı, 18,05 Muhtellt plAk ne§rlyatı. 14 00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PlAkla dans muf!lkisl. 19,30 
Bayıın Kızılay tarafından Türkçe tangolar. 
20,1)0 I<'ıı.sıl Sil% heyeti 20,30 Ömer Rıza tr
ra!md::ın o.rnpçıı. ııüyl!'.'v. 20,45 Fnsıl Saz hc
ycU (Saat ayarı) 21,15 orkestra. 

Saat 22,16 AJ~S \'G borsa haberleri \'~ 
ertesi gUnUn programı. 22,30 PIA.klıı ı;ololıır, 
opcrn \"C operet parçalan. 23,00 ~on 

:···························· ·····························: . . . . • • . . . . . . : : 

ı ÇLIK ı 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGlL 

Yeni çıktı 
Dn:iıtma yeri V AKIT Kütüpanesi 

Fiatı 50 kuruş 

! ··························································· 

DiŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 
si No 1.2 kabul eder. 

Sah ve cuma günleri 14.20 ye kıı.dar 

parasız muayene eder. 

IST ANBUL TRAMVAY ŞlRKETl 
21 ikincikanun 1911 tarihli şartnamenin 

14 üncü maddesine göre 

1 LAN 
1!)37 yılının l Hazirandan ve yeni ilana 

kadar pazardan başka gunlerde 
gidiş · geliş cedveli 

İlk Son 

----N~o'!"'. ~~Y~o-ııa_ı-__ k_·ı...,..lkış ka1k ş j 
~ışli • ı uneı 5.40 23.40 

10 

11 

12 

WA 
12 

15 

TUnel • şı,ıı 

.ı;;ışll • Ilcyazıt 

Beyazıt • Şişli 

6.00 2MO 

G 20 23.lCi 

7 02 2.4.001 

harbiye • ~ı ~a-=-u~n---b-.... -u--... -... -u 

ı-~tttlh • Harbiye 5.45 23~, 

mı.rbıye • Akmay s.·-ıo 24. 

Aksaray •• Harbiye Ci.~7 23.::J 

ıe.kı;im _ Sirkeci™ 7 Ui ll>°Yol 
Slrl•OCI - Ta imim 7.::5 10 sol 

Ahş Veriş 
- o btı • to 

Dün piyasaya 43 7 rll..lı ltı 

r 

15 ton B•r 7 5 ton c;< vdar, 4 ) toO fi 

un, 15 ton .susafll• 
74 

~orı !'~ 
11,5 ton fasulye. .. ufuk ~e 
4 ton kaşar, 21 ton 0hut l 

ı: ton 11 
9 ton iç fındık, -' 
edilmi~tir. 6.16· 

Yumuşak buğd~Y arP3 J 

bu:>:Iay 6 1 O - 6, 1 •· nıı ıı 
ça:dar 4, 17 4.1 7·5·. ıO.~ 

entı 
4,32 -- 4,33, ku~Y ı 17. ' 
10.17, 5, tıftik ~albef<JZ 32) 

Tra'<ya 65. peynır 
4

1 kUft! 

27,30, peynir kaşar 

13 
sai.ılmıştır. Maçl•a _ Beyazıt 6.15 23.::o ı ---- ____ ..... ıır I 

Beyazıt _ Maçka 7.oo 24.0:i~ Yeni !~:J....... ktıı -ı en 
µı A 

"t"lı· {dcpol Em!"'in'!'!'öı'""!ıU-G;co;=.-.iiJ-~• l\1 •· ·ı· •etı·nde Jller ..;eJ 
., " nram vı a) . ..,.e ı" 

7ak olmak lizere ldıl. ~~8ııclı 1 

Samralı olmak üzere. e
1

t·10dt 

~ Eminönü • Maçka 6 40 
w 1& Maı:ka _ Emlnönll 'j 05 ıxı 
w 

~ışll _ Sirlı:eci 6.~5 VJ 
17 Slrkccl - Şişli 6.~5 ..... 

ı-l 
l\ ı.ıccldiyeJt6y • EmlnônU 6.45 rn--(./)• 17 Emlno:ıU • Mecldiyckuy 7.17 

A Taksim - Beyazıt 7.30 

18 Beyazıt • Taksim 8.02 

Kurtuluş _ Beyazıt 6.00 
19 Beyazıt - Kurtuluş G.45 

şış:ı (depo) Emlnönl G.6 05 
A Emln1lnU • Kurtuııı, 6 .35 

19 Kurtuıu::ı • Enı!nönli 6 .57 

..... lle§ilttaş • Bebek 5.23 en r.a Bebclt _ B:n!nonU ti. t5 
~ 22 

EmlnönU - Bebek 5.55 w 
ıı:ı ,Bebek • Beşiktaş -w 
f.n· 

~ 23 Ortaköy - Aksaray 5.vO 

~ Aksaray • Ortaköy G.35 
~ -(/) Beşiktaş • Fatih 6.30 w 34 

1'~atlh • Be ik 710 

AK.l!aray • 1 opkapı 5.25 

Topkapı • Sirkeci 5.40 - 32 Sirkeci • Topkapr 6.12 (/) 

w Topkapr _ Aksaray 
~ 
w AKsaray • ı euıı<uıc :J • .->U cı:ı 
w Y'cdikulc • Sirkeci ti.•115 vr 33 
...:ı Sirkeci _ icdikulc 6.17 
:::::> Ycdikııle • Altsaray 
ıı:ı z Aksaray • Edırnclmpı 5.2;.> 
< 

Edimekapı • Sirkeci 5.4Ci ~ 
(/) 37 Sirkeci _ Edimekapı G.H -
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kezi bn'-·rakdar o 111• • 1dt 
J • ·ryetı' 

vnzı Oivarbekır ''I i.l l' ~la.11 
' J • re~ 

kezi Melkiş olmak uze 
zı.ılaıı te,'lkil cdi)ıniştir. 
--·-~ı 

1----c;c; ER L ~oNıJ 
~ 5"{• 

TÜRK ILLOSfR~ ır.Jııd'" 
61 inci sayısı zeııgırı ınıı Sili • 

k B .. .. k ırıiırıarı c b 
çı mıştır. uyu aıılıtl'' ~J 
kında gayet vakifane Y ~at " 
kale. Safa Günayın 'foiıatil V~ 
dair bir yazısı. ressaru kktl1~~1 ı;l 
Türk heykeltraşhğı ha ıcıırl 
ri, Hadi Şefiğin Urfanın aft1cJ 

· · ua1ı.. sı· dair tahassüslen.. ıe sı.ı • , 
temiz ve güzel rcsiınle~eri:Jllıc 
lan bu mecmuayı kar 

ederiz. 

•· ı·crl1 
1.. ti 

/ tnnbul Dön urıc 
l 11ğ111ıdwı: olı•P ~ 

Bir borçt;:ın mahcU~I n yLI 
vcrı e \l 

çevrilmesine karar arltıl 
ra kıymetinde S. M. p. nt

7 
cu~ 

4 6.93 • 
kasnaklı maktap · Biri11cı 
saat onda satılacakt~r. •:zde 1: 
da mukadder kıyntc~ın y;ı 6 93 S 
~ini bulmadığı takdırde ailede 

. .. .. t onda Top •tı 
tesı gunu saa d sg 

"r.•1n e 
maralı dükkanın ° · 

1
. de 11• 

. ahal ın ·ıtıı Tal;p olanların m ıarı ı" 1• 
·· acaat .• nacak memura mur ., ~o· 

( V• 

,,ef' 
ilk bahar~~deS· 

saınıı:ı ııf~ 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk ı' 
Mah!iemeıinden: 

Fatihte Barısiyah Çifte baş kurşun- =------------:-. 
lu medresede 1 No. Ju odada mukim 
iken halen ikametgahı meçhul ve eski 

posta ve telgraf me~tcbi mezunlarından 
Bahaettine. 

Türgcnyef - ka ole ~ 
Bu güzel romanı ırı~tla 75 1'tlr 

V.AKlT Kitnbr.vı • 

Davacı: Posta ve Telgraf umı•m mii· 
1 

~· 

dürlüğüne izafetle vekili avukat Bur- tl.J\.N
1
.k ,'iıı/ıC(i~ 5 

hanettinin yukarıda adrcııi yazılı Ba- /' ı ı···. ı~f.-c•r 1 ' 't11ti) 11 ...ti 
\flı l aO\ zılı tıv-

haettin aleyhine mahkemcm:zin 936 Aşagıda adları ya ··racaat e 
1874 No. lu dosya mucibince ücreti tt'd- lann hemen şubeye ~uıundı.ı111:s1 
risiyeden alacagı olan 126 lira 7!) ku- Burada yoksalar . u eteri ıı pı' 
ru~un tahsili tulebilc açtığı alac k dJ- ad·::slerini acele bildırı1111'leJe f' fi~ 
vasının icra kılınan durusmasın.da miirl l ı 11 d k uni rnua ~111 - ıa t arın a an sait oı; 'f' 
cieialeyhin ikametgahının meçhul oldu-, Hava Astegırı~n·ııi. pifllı1e333 5 
~u müba§iri tarafından verilen şerh iize- Yümnii ( 14936) ~ıcı tJ.ıikİ ~11,~ 
rine gönderilen davetiyenin iaderinden 1ı Mustafa Refik oc:lu rrıcfl· O 
anlaşılmış ve m:.iddei vekilinin talcbile sicilli. p:yaclc, As~~~ Gii"crt~7 ) ıı< 
20 gün müddetle iUncn tebligat icrası- Saffet (13972) s:cıl 1

·tt·n (1 4ğlıl ı\ 
na mahkemece kcırar verilm"ş ol::hığun· başı. Şerif oc:lu Nı.ırC celal o 
<la mnhkemem:.:in icrası için tnyın cdi- Güverte. Astcğırı::0• 

len 7.7.937 tarihine rastlıyan Çar~zmbal (895) sicilli. 
günü saat 14 mahkerr:cc~c bizzat veva e (J ______ .r..-.. " - .... ~ 
tarafınızdan taııdikli bir vek:iletnamel,,... ~ ı • "" " ·ı ı e c:;: ~ rt!JJI il: bir veldl gönderm::k surct:le bulun-

1 ~ l'I· /\ 1 ,fı}-r' 
~ kd" d hk . . 1 A ll.A Vll - f. 5ıı} madıgınız ta ır e ma emem·zın g:- . nıoru 1ııfl· ~ 

ı b'r rorı dcrı c 
yabınızda devam ve icra kılınacağı t:b-

1 
~G::> sa~ıfulık 1 

3
,'Siye c J<tl(ll 

lig makamına kaim olmak üzere nan ~ rrıdenlcrc t . ıoO 
h b ... , • 

olunur. . (V. P. 1392) \'AKIT J{iW :.,__ 

Rcyo'fi,lıı T>ijrt/iiucii S11ll;-;;-;;l:11/: - V rJ 
/Nil.·i111/iğiııtfr.rı: K u R A o/Fesi ~lfı:'' 

Eyiipsultanda Balıahay<lar 1\1 ektel) - rı• 1' ııv 
so'fo/S ~ır,ııcı• 

sokak 15 No. <la oturan Behice tarafın- A ı;t'' ırı~ ., 
,,.1111• f• 

dan Taksimde Cihangirde Susam soka1' 

Ferahyurt apartımanında oturan koca- ı 

sı Necip Ya kup aleyhine açılan na'aka 1 
davasında : M uhakemc günü davacı ge

lip dava edilenin ikametgahı vapıla:t 1 
zabıta tankikata nazaran meçhul oldu· 

ğundan ilanen tebliğat icrasına kararı 
verilmiş olmakla dava edilen Necip Ya
kubun muhakeme günü olan 15.6.Q37 
salı günü saat 14 de Beyoğlu dördünci. 

sulh hukuk mahkemesinde hazır bıılun· 
ması aksi takdirde gıyabında göı-alece
ği tebliğat Mı!~amına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

(V. No. 22151) 
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.....ı<1tiretl 1' }C(lfl 
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1\ ıcrler Gön 1ırıtrı1 <ll'ct 
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tını. k t ve Eytam Bankasından maa§larım kırdırmak iıtiyen zat maatları sahiplerinin Malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri ... 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beıiktaı, Üsküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerinden .•.• 

Çarşamba: 2-6-937 mülki, askeri yetimleri. 
Perşembe: 3-6-937 . 

" " .. 
Cuma : 4-6-937 .. .. mütekaitleri. 

Cumartesi : 5-6-937 .. ,, .. 

Mütekait, dul ve yetimlerin haziran, temmuz ve ağustos 837 üç aylık maaılarının tediye günleri..; 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
't 
A~tH 

Eyüp malmüdürlüğünden: Eminönü malmüdürflüğünden: 

~Q 
&auattcıi 7/ 6/ 937 

Çal' 8 " " ~ aınba 
9 " tr1 " c eınbc 

10 " %ıa " c 11 " ~rtcsi " 
St4 ttcsi 

12 " " 
14 .. " tt- is ,, .. 

~ laıtıba 
16 " c~lllbc " 
17 .. " 
18 .. .. 

.. mülkiye yetim 
ve tekaütleri. 

~ 
Qitt • 
lı Clı 7/ 6/ 937 1- 250 

~ 

\q 8 " 251- 600 
~, kltıba " 

9 " 601- 950 
~ellıbe 

.. 
10 " " 

951-1300 
~ a 

11 " 1301-1650 
~~ttcsi " 

12 " " 1651-1900 
~ ttcsi 14 " ,, 1901-2200 

~atlıba ıs .. .. 2201-2500 

C!lıbe 
16 " ,. 2501-2800 

' 17 " .. 2801-3200 

18 " .. 

Miılkiye yetim ve tekaütleri 

1- so 
50-100 

101-150 
151- na. 

Fatih Malmüdürlüğündcn: 

Askeri yetim ve tckaütleri. 
1. inci kişc 2. inci ki§e. 

1- 300 3001-3250 
301- 600 3251-3600 

601- 950 3601-3900 
951-1200 3901-4200 

1201-1500 4201-4500 

1501-1800 4501-4800 
1801-2000 4801-5000 
2001-2400 5001-5300 
2401-2700 5301-5600 
2701-3000 5601-5950 

-

Askeri Yt. ve mütekaitleri 

1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601- ita 

Kadıköy MalmUdilrlilfünden: 

millkiye yetim aakeri yetim 
ve tekaütcleri. ve tekaütleri. 

1- 200 1- 300 
201- 400 301- 600 

401- 600 601- 990 

601- 800 901-1200 

801-1000 1201-1500 

1001-1200 1501-1800 

1201-1400 1801-2100 
1401-1600 2101-2400 
1601-1800 2401-2700 
1801- ua. 2101- na. 

Mülkiye yet. ve 
tckaütlcri· 

1- 30i 
301- 60 
601- 906 
901-1200 

1201-1500 
1501-1800 
1801-2100 
2101-2300 
2301- na 

"\ • 

Aske·ri yetim 
ve tckaütleri 

1- 300 
301- 600 
601- 900 
901-1200 

1201-1500 
1501-1800 
1801-2100 
2101-3240 
<!501-2700 
~701-3000 
)Ol- il~ 

Beyoğlu MalmüdUrlüğündcn: 

mülkiye yetim 
. askeri yetim 

ve tekaütleri. ve tekaütlcri· 

1- 380 1- 500 

381- 800 501-1000 

801-1300 1001-1500 

1301-1625 1501-2000 
2001-3000 
3001-3500 

avans, 

Mülkiye yetim askeri yetim 
ve tckaütlcri. ve tekaütlcri 

1- 300 1- 450 
301- 565 451-1071 
566- 779 1072-1488 

780-1015 1489-1939 

1016-1277 1940-2413 

1278-1454 2414-2842 
2843-3139 

-----e , 

Be~iktaş Ma1mUdUr1Ugün"den: 

Mülk. yetim Askeri yetim 
•ekaütleri tekaütlcri 

1- 350 
351- 700 
701-1050 

1051-1400 
1401-1750 
1151-ila 

1- 350 
351- 700 
101- ila, 

-
1 

- Zat maa§lan sahiplerinin muayyen günlerde kişelcre müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın hitanunda ve rilecetkir. 

~ -1' 

- - == s::: 

~iyata oabah oaat 9 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar devam o!unacakt.r. 

ATEŞ OLKESINDE - BüY.ük seY.ahat kitabı 1049 uncu numaradanberi devam ediyor.Almancadan ~eviren: Damar Arıkoğlu, 

l\~ihlordun ifadesine nazaran bu 
küçük vaha tamamen yılanlarla do
lu idi, burada dolaşmak için büyük 
bir ihtiyat lazımdı. Şimali Afrika
nın gül renkli engereklerinin her ne 
kadar ağaçlara tırmanmak kudret • 
leri yok ise de bunlar Arzın en kor
kunç zehirli yılanlandır. Bunlar 

f;aldırdıkları zaman başlarını on san
t ·n kadar yukarıya kaldırarak kuy

ruklarının ucu oymyarak heyecan 
İ !''nde ve ani bir sıçrayışla ve cür
ct!e atılırlar. Bu vaziyet karşısın· 
c!a zenciyi çıplak bacağı ile yılanla
ra götürm~m doğru olmazdı. 

Bana gelince, bu yılanlardan ba
na büyük bir tehlike melhuz değil
di, çünkü ayağımda sağlam ve ka
lın deriden mamul uzun konuçlu 
<;iznıe vardı. Aynca bıçak ve tü
fekle de mücehhezdim. 

Yol üzerindeyim. Palmiye or
lllanımn kenarında ve garbında bu
lunuyorum.· Pek sıkı dikenli, çalı 
çırpı, mimoza fundalıkları arasın
dan geçmeğe imkan bulamadım. 
ilerlemek için çare arıyorum, ancak 
&Ö~ünıe küçük bir aralıktan bir man 
~ra çarptı. ihtiyaten birkaç adım 
&cride içeriye doğru bir iki el silah 
boşalttım. 

Etrafımda vızıldıyan arılar gibi 
~alığa nıüşabih ses çıkaran ve öfke 
~le ıunı zum eden yılanlar arasından 
ılcrledim. Bu minval üzerine beş 
"c Yahud altı saat kadar devam c-

den yürüyüşümde mahuf engerek 
yılanlarını ağır çizmelerim altında 
ezip geçtim. Isırmak için çizmeme 
dişlerini geçirmek istiyorlardı. 

Bir an geldi ki sağımda, solum· 
da, .arkamda, öni.imde kum gibi 
kaynıyan yılanların çokluğu karşı· 
smda kan başıma sıçradı, dikilip 
kaldım. Bereket versin kuvvetli 
tüfeğimin dipçiği ile bunların birço· 

ğunu ö~~ür~ek Ve böy\ccc yol aç • 
mak mumkun oluyordu. Nihayet 
aydınlık bir yere varıncaya kadar · 
mücadele ettim. Burada yılanlar 
daha kolay görülüyordu. 

Palmiye ağaçlarının üzerinde Ö• 

tüşen renkli papağan sürüleri, beni 
görür görmez ani bir surette patırtı 
ve çığlıklarla mevkilerini terkederek 
uçuştular. 

Rutubetli, küflü, ağır bir hava 
ve kalın mavi sinekler tarafından 
çıkarılan vızıltılar nefes almamı güç. 
leştiriyordu . Bu fena yerden ken
dimi güçlükle harice atabildim, 
yüklü hurmaları aşağıya sarkmı~ 
ağaçlar, zeytin ve biribirine girif ı 
mimozalar, arkanosu ağaçlan sık, 
kalın yapraklarla bertarafı örtüyor· 

lardı. 

Vahayı tamamen gözden geçir
dim ; şimalde pınldayan sarı kum 
tepelerini seçtiğim halde, Mihlord 
tarafından söylenen palmiye yapra· 
ğından kulübeyi ve onun ihtiyar 
yerlisini bulamadığım gibi hiç bir 
insan izine de tesadüf edemedim. 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

ederdi. 
Onu daha fazla iizmemck için 

ciddi bir sima ile: 
- Mihlord, itaatsizliğin ve asi

liğin sonu neymiş anladın! 

Dedim. Cevab vermedi . Önü· 
ne bakarak ağlıyordu . Bir mi.iddet 
sonra gaddar arkadaşlarından çok 
fazla korktuğunu, onların kendisini 
mutlaka öldüreceklerini söyledi. 

Ben: 
- Hayır, korkma, benim yanım

'da kalacaksın, birşey yapmazlar l. 

Dedim. 

Artık yola çıkmak için hazır bu· 
lunuyorduk. Ben deveye binmiş· 
tim, sırtımda pantnlon üzerine ge
çirdiğim gömlek, başımda geniş bir 
panama şapka vardı. Zenci arkam
dan yürüyordu, köpek yanımda idi, 
maymunum da hiddetli hiddetli bi
zi takib ediyordu. Herhalde biz 
herhangi bir panayır resmi geçidin· 
de görülmemiş bir manzara teşkil 
ediyorduk. Bu minval üzerine bir 
tepeden bir inişe, bir inişten·bir te· 
peye, inip çıkmakla ağır bir yürüyüş 
içinde öğle oldu. 

Afrikanın esrarlı sükür.eti bana 
donuk yalçın kayaların muamması· 
nı şöylece izah ediyordu: 

"Bu taş duvarları aşmak imkan
sızdır. bunlar Mısır Sudanına ka
dar yayılmıştır.,. 

Yanın saatten fazla her tarafı a
radım, kendi kendime dudaklarım· 
dan birden bire "Lanet,. kelimesi 

69 

çıkıverdi. Haritamı kum Üzerinde 
önüme nçtım, bu geniş Afrikanın 
neresinde bulunduğumu tesbit et • 

mck istiyordum. 

Haritanın üzerinde biiyük bir 
b eyaz mahal: "Terra 1nconita 1,, 
Halbuki hakikatte önümde kosko • 
caman, mi.ithiş bir yanardağ ve 
azametli yalçın kaya duvarlar var
dı! Bunlar beş gündenberi de bu
radan geçmeme imkan vermemişti. 
Haritadan birşey anlamak imkan

sızdı. 

Daha evvelleri böyle çapraz yer
lerden ve çöle bcnziyen sert step 
zeminlerden, yahud yükselen kum 
ve taşlı dağlar, tepeler arasından 
geçmiştim. Fakat buradaki niha • 
yetsiz şekilde yayılan adsız ve la· 

nınmamış dağların, kaya taşlarının, 
dikliği ve yiiksekliği gibisine hiçbir 
yerde tesadüf etmemiştim. 

Çadırımın önünde harita üzerin
de meşgul olduğum sırada Mihlord 
kum balıkları denilen ve kertenke
leye benziyen birçok balıklan tu • 
zaklar üzerinde getirdi. Bunlar kum 
yığınları içinde yaşıyorlar, etleri çok 
lezzetlidir, iştahla yenilir, hazan 
ben de bnları yerdim. Zencileri~ 
ve arablarım bunları pek severler. 
Biraz sonra boyları kırk santimetre
ye yaklaşan sarı yeşil birçok kerten• 
kele ile karargaha avdet ettik. Zen· 
ciler bunları kendi yağı ile kızart• 

mak için neşeyle tencereY.e soktu~ 
lar. 



14 - KURUN 29 MAYIS 1937 

. 

1 

Bakırköy Malmüdilrlüğilndeo: 
Jsim San'at Mahalle Sokak 

Agop Mezeci Florya İstasyon 1. 

!stcpan Bakkal .. Denizyolu 4. 
Bekir Gazinocu ,, Baçc 

BTİRE',~ 
1000 
VEREN 

TARLADIRj 
1 

~~~-~, 9 
,. 

.. ,/ ... ·-1 
.. R ~ . 

--

,, 

lhbaınamc Vergisi Sene 
L. K. 

1/ 18 23 63 933 

1/ 19 58 99 
" 1/ 27 3 49 
" 

r 

' 

300 metre mik'ab Boğaz taşı (beher metre mik'abı 350 kuruş) 
0 

{<urııştaıı;. 
15 metre mik'ab Sultan çiftliği kumu (beher metre mik'abt 3~1 130ğal .t'de 

Feriköy mezarlığı yolu için lüzumu olan yukarda miktarı yazı 1taltlll111 ~ 
ve Sultan çiftliği kumu pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Encü_rr1C~6 kllrııt1~, 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazrh vesika ve 82 ı'.:a .. saat 14 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 31.5.937 pazartesi gt~u (2o6Z) 
Daimi enc.•:.imcnde bulunmalıdırlar. ( ' 01 

• de ııcsın ~ 
Senelik muhammen kirası 72 lira At navutköyünde Lfıtfiye rnahancıcri rıı'~ • 

sokağında 5 / 7 N o. tesli:n tarihinden iti'>eıren 938 veya 939 ve 94~ ~c buıunrıı'jl: 
Eonuna kadar ~iraya v~ril~:k üzere aı;ı~ ~rtırma günü~.d~. i.~~~~Iıs~ görUtelı ı,t. 
gından pazarhga çevrılmıştır. Şartnames• Levazım muuJrlugund ·ıe btra 
İstekli -olanlar 5 lira 40 kuruşluk ilk temınat makbuz veya mcktubı ,,3of',, 
7 .6.93 7 Pazartesi günü saat 14 de Daimi encümende. ( f.) 

Arnavutköyünde Liıtfiye mahallesinde 
Ayazma sokağında 24 / 49 N. Jı ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
Ayazma sokağında 4/ 41 N. ev. 
Eski Alipaşada Hobyar mahalle ve so
kağında 107 N. 1ı dükkan. 
Köprü altında Kadıköy iskelesinde 88 ı 1 

N. Jı dükkan 
Hasköyde Kumbarhane sokağında 48 

N. ev. 

Senelik muhammen 
kirası 

36 

80 

• 36 

2160 

18 

•11at llk tclllı 

ı,70 

6 

ı,70 

16Z 

J,35 

Arnavutköyünde Lütfiye Ön soka~ta 
3

,60 ~ 
4 / 31 N. lı ev. 48 1, 0Ja!1 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazı kadar•', 
haller teslim tarihinden itibaren 938. 939, 940 seneleri mayısı sonun; g'jnıl~ 
ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli jha c rıı~ 
giren bulunmadığından pazarhğa çevrilmiştir. <I göstr'' •• 

Şartnamesi levazım müdürliiğünde görülebilir. İstekliler hiıal:r1.~ :aat 14 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3.6.937 pazartesi guııu .. 3o60ı· 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. cU 

Türk Hava Kuruıntl 
Büyük PiyangosLJ 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedıf· 
Büyük ikramiye: 40.000 Lir adı~~ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, 1'.ra 1:~ 

( 20.000 ve 100 COO) }ıra ikramiyelerle 
iki adet mükafat vardır. ~J· 

Mehmet Kahveci .. Hatboyu 7. 1/ 22 30 00 ,. 
b" ük -;c 

Aynca: (3.000) liradan baıLyarak (20) liraya kadar uyd ;5:iff 
Yl.'.a:-ıda isim ve adrcsilcile vergileri yazılı mükelleflerin ikamctgah1arımcçhul olduğundan hukuk muhakemeleri çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plan arı 

usulü kanununun 141 ve m:iteakip mad-dalcri mucibince ilanen tebliğ olunur. (3028) de etmek İçin bir bilet almaktan çekinmeyiniz... --~ - ~ ~-~-=-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• •-ATEŞ ÜLKf..51NDE - BÜyük ıeya h;-t kitabı 1049 WlCU num~raclanberi devam ediyor. Almancadan çeviren: Damar Arıkoği~. 
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Bu zararsız hayvanların avı pek 
ziyade zalimanedir. Kuyruk kakır
dnklarmdan koparılmak suretile öl
C::ürülüyor. Eğer bu hayvanların 
üremek kabiliyeti hu kadar çok ol
mamış olsaydı şimdiye kadar Afri
kanın şimal steplerinde tamamen 
yenip tükenmiş olacaklardı. 

Y crlilcr bu hayvanı pek fazla 
avlıyorlar. Mihlordun yanında bu
lunan maymunum Poti, örümcek, 
akreb, hamC\m ve diğer her nevi 
böcekleri topluyordu. Yemek esna
sında bunları çerez gibi yemeği çok 
severdi. 

Köpeğim, daima ağzını oynata· 
rak horuldıyarak geviş getiren de • 
venin gölgesinde yatar uyurdu. U
zun zaman çalıştıktan sonra resim 
kalemini ve kağıdları bırakarak kö
peğe ıslıkla bir işaret vererek yattığı 
yerden kaldırdim. Yanımızda bu • 
lunan bir kum tepesinin üstüne 
hrmanarak çıkmak için birlikte ko-

nak mahallini terkettik, bunların 

yi.iksekliği dikkatimi celbetmişti. 
Yarım saat zarf rnda tepenin uzanıp 
giden sırtına vardık. Tepeye çıkın· 
ca önümde gözün görebileceği ka • 
dar geniş bir manzara açıldı. Fakat 
güne§ gözii alıyordu. Etrafa kes
kin dürbiinle baktığım halde bir~e., 
göri.inmüyordu. Bazan pek ani ola
rnk ziyanın zaviye hadisesi değişi· 
yor, bu sırada dürbün arasında bir 
levha tesbit edilebiliyor. Fakat bir 

'ATEŞ OLKESJNDE 

az sonra bundan hiç bir eser kalmı
yor, herşey kayboluyor. Bu hadise 
yüksek soğuk hava tabakasile zc • 
min üzerinde esen sıcak rüzgarın 
değişen dalgaları arasında bir serab 
vücude gelmesinden ibaretti. Çok 
sıcak senelerde buralarda serab gö
rünmüyor. 

Yalnız senenin başlangıcında ve 
kış aylart esnasında cenub arı.: daire
sinde husule gelen bir fırtına, bir 
ebem kuşağı, ender olarak yalnız 
öğleden sonra saat üçten evvel or
taya çıkıyor. 

Akşama doğru güneşin batması 

manzarası da pek enteressandır. Bu 
meraklı manzarayı birkaç gün evvel 
volkanik bir dağ civarında cenuba 
ilerlerken görmüştüm. Öğleden son
ra saat beşe doğru şimali şarki uf. 
kunda tahminen yirmi dakika süren 
şayanı hayret geniş bir akıntının 

parıltısı ile palmiyeler, evler, insan
lar gayet aşikar olarak görüntiyor
du. Bu ışık akıntısının içinde mu· 
ayyen bir mevkide develerin ve mü
teaddid yerlilerin varlıklarını fark ve 

takib edebiliyordum. Bu takriben 
elli kilometrelik bir saha idi. 

Yüksek bir kum tepesi i.izerinden 
etrafı tetkik ediyordum. Bulundu. 
ğum istikamette garbi şimalide ufak 
karanlık bir parça göziime ilişti. ok 
dikkatle baktım, çok aşikar olarak 
bir vahanın palmiy<'lerini gördüm. 
T akribcn bizden on beş kilometre 

• 
'ATEŞ ÜLKESiNDE 

uzakta idi. 
Derhal bir tüfek atarak rv1ihlordu 

ç.a.ğırdım: ona kc.~fimi gô:;termek 
İstiyordum. Çi.inkü bu tabiat çocu· 
ğunun gözleri pek keskindi, çok 
uzakları görürdii. Bir zaman dik
kat etti, sevinçle vaha ve palmiye 
olduğunu bildirdi. 

- Üç saatte oraya varabiliriz. 

Dedim, Konak mahalline geri 
geldik. tfızımgclen hazırlığı yapa
rnk yola çıktık . 

Burada sonbaharda icrayı hükme. 
den şimnl rüzgarları şimalden ce • 
nub istikametine esiyor. Kum tepe
lerini aşarak oldukça seri mesafe 
katediyorduk. 

iki sant içinde küçük palmiye 
ormanı yakınına vasıl olduk, vaha 
biiyük değildi. Pek az insan iska· 
nma müsaiddi. Burada ben ve Mih
lord yalnız bulunduğumuz için çok 
dikkatli bulunmağa mecburduk. Ben 
vahanın hilekftr yerlilerini çok iyi 

tnnıyordum. Kapalı yerlerde, biri
rine girmiş zeytin ve palmiye fun
dalıklarında saklanırlar, arkamız • 
dan haberimiz olmadan zehirli bir 
ok fırlatabilirler, yahud karın üze
rinde kayarak alfa fundalıkları ara· 
s:nda gizlenirlerdi. Bu ihtimalleri 
düşünerek herhangi bir tepeye ve 
ya bir yere yaklaştığım zaman ev
vela birkaç el silah sıkıyordum. Ru-
r ,da dn ayni sur<' ti~ hı:ır<"kct rttim, ı 
fakat hiç bir nrn:;abc!e ve hntt:\ hiç 

• 
bir hayat eseri görmedim. 

lntihab ettiğim basık bir çuk.~ır· 
luğa dönerek l\1ihlordu vahaya gon· 
derdim. Meskun olup olmadığını 

kA 1 öğrenmek ve herhangi bir İtll arı 
tesbit etmek hususunda tetkikatltl 

bulunacaktı. 
Mihlorda hem silah vermiştiTl'l• 

h d k.. -· l beraber em e opegım onun a . 
. . . H .. b" meırıış· 

gıtmıştı. enuz ır saat geç 
-. K" .... .. b klarıııtı 
tı. opegın kuyrugu aca ·ıdc· 
sıkışmış olduğu halde avdet e~tı ö· 
rini gördüm. Fakat pek neşesıı fıİÇ 
rünüyorlardı. Bu vaziyetten . 
. . . duııl • 
ıyı hır mana çıkaramadım; sor 

- Ne gördiin? k 
- Her fundalığın arkasında pc 

çok yılanlar .... 

- Bu birşey değil, başk<'? . .,.,1 
'htı;" 

- Yalnız beyaz sakallı 1 
•• de 

b 
• . .. rıl..111 

ir Arab, yaprak kulübcsı 0 ı.ı· 
k pt.IŞ 

oturmuş daima yılanlarla 0 

• 
yor! ..,ar 

• 5arı - Şu halde burada ırı ' k .. 111• 1 •. ll 
deme!•tir. Ben bu yılanlar 1u 

darına misafir olacağım! ·cı:ı 
Mihlord ellerini uzatarak rı 

ediyordu: l; 
- Hayrr gitme, fena olur. ço 

fena olur! . ·di:Yo• 
- Kati kararımı verdım. gı 

' rum, sen burada kalacaksırı · 

teh• 
Mihlordun dediği gibi yıla~ce de 

likesi vardı. Fakat daha eV''ed l;I<'" 
k •J18 1 bu engerek yılanlarının a) 

rı yerlere tcsadiif ctmiştİlll· 
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11ıımm.... a iy ıa·ı A ı :
0 

~!i Fevkalade program ve bir çok yeniliklerle 30 Mayıs pazar g 
:m Resmn ktYışado yapuDaıcak'toır 

1 Gazino - Lok nt .... .... 
mr s· Hn ıne 

- Pi j. o 
il :::: 

' :.ii.=i.=:.i 1 ürkiyenin biricik eğlence ve istirahat geridir et• -
im Maruf sanat'klr profesör ISTERNAD idaresinde caz • zengin varY 
mi ".!"• ve ucuz ye"!'ek v~ m~~rubat . rıd8 
mi . Fiy 1 ,r: zl Od ' A~ HEREKE ve FESHANE 

KUMAŞLARI 
mi Pazar gUnlerl sinema ile mefrubat so Krf. 25 

ı :::ı Dlğ U 1 
1 m: er g n er • ~ • • • • • 2& us 

NEFASET ve DAVAN I KLI Ll~I N TiMSA Li DiR 

YAZLIK KUMAŞLARINIZI UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENiZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI 

TERCİH EDiNiZ 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

Kapa lı zarf usullle eksiltme llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesisatından olan 535 metre 

uzunluğundaki yolun parke taş kaldırım inşasrdır. Yeni lteşif bedeli 26583 lira 
60 kuruştur. 

2 - Eksiltme 3-6-937 perşembe günü saat 16 da Nafia Vekaletinde ~o
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla • 
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 134 kuru§ bedel muka
bilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1994 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye t ev • 
fW.an müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Teklif mektuplannr 3-6-937 perşembe günü saat on beşe kadar komis • 
on reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (1231) (27 53) 

Çünkü ASPİRiN seneler
denberi her türl ü soğukal

gı n lı k l arına ve ağrılara karşı 
fe5iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etm iş t ir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

: :::::::: ::: : : ::: : : : : : :: :: : : :::::: :: :: :: : :: :: :: : : :::::::::t: 
:: u 

~ Cengel kitabı i~ .. .. 
~i Rudyard ~ipling'de ji 
:: dilim ze ~evire n: :! .. .. 
g fiurettin Artam H .. .. .. .. 
i: lngiliz edebiyatının şohcserleri H .. .. 

KVRll!V doktoru 
Necaettln Ata sagu ıı 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 
muayene parasızdı r. 

~.·.= arasında olan bu cseı · ~lus neş. g 
H riyatı arasında çıkarılmıştır. :: --------------.. .. .. .. .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;::::ı:: Sahibi: ASIM UB 

Neşriyat DlrektörU: Refik Ahmet Sevengll 

m! Yemek getirmek serbesttir r••' 
mı PIAJ bUtUn gUn lçln pazar gUnlerl 25 Krf. ( Ayrıca loca pa 
ifü ,, diğer gUnlor 20 ahnmaı ~···::::ııi' .... ·····=········· ı:w········· ......... ::::::········· ............... ·•··········· ....... ···He········ ................................................................ ··:==····=····=···· ::::::::::: :;:::: :: x:::: :: :::: :: :::: ::: ::: :: ::: : ::: i:: i!iil!P. ii :: : : : :: : : : : : : : :: : : : :: : : : i: :: :: : : : :: ::: : :: : : :::: :::: :: : ::::!it::::::::: ii i: :: : :: : ::: ii :: : :: : :: =····· 
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~TÔRKIVE IJ BANkAS\ --· ~ 
Dr. Hafız Cemal 

~/ LOUlAS BEKiM 

Dahiliye Mütehanııı 

Pazardan ~ka günlerde öğleden aonra 
ıa&t (2,5 tan 6 ya) kadar İE:tanbulda Dlvaıı 
yolunda (104) numaralı bueuaı kabinesinde 
baata!arını kabul eder. Salı, cumarteal gtlrı 

teri sabah "9,15-12" saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
~239R.. Kı~lık telefon: 210H . 

KURUN 

====~==~=::==~~~~~~~==-. ııııı1t'~ı5·'~ . Jle t 
Muhammen bedeli (68.000) lira olan küçük yol maızeınesı "nii ••' ,11 • 

bedeli (25.500) lira olan şöminuman takozları 9.7.1937 cuına gJ alırt•''lc·,11 ti' 
da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın şoıııirı~; "efi' 

Bu işe girmek istiyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve irt etti .~r et' 
kozları için de 1.912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tR;nÖa 1 11.tı _,,r 
kalan. resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 numaralı nüsha• 

1
11i &011 

• 1 a ,, 
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerın lırt'~ 
14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdı r. . de ,at~ 

Şartnameler (125) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneterırt (Z9Z1 

lLA:S tJC'RETLERt dır. 
Ticaret tıanıarmm ııa.n sayıfalarmda • tıl' 

aanUml 30 kuruvtan ba§lar. İ l k 81lyıtad'l Lüleburgaz Şarbayhğındall• .... otorU :ıe ~oıı-
250 kuru,a kadar çıkar. · l ••· fi)"' cii-

Lüleburgaz Belediyesi ıçın satın alınacak bir adet dı:ı:e u"rıalc• . • t=ıı 
BUyUk, çok devamlı kıllşell, renkli ııto rrı dı>'~ 

verenlere •YTı e.,>Tt indirmeleri yapılır. alternatör 2015/937 tarihinden itibaren kapalı zarf usutile 13elt 6,, 
Resnıı ııt.nıarın bir satırı ıo l!uruıtur muştur. ihale 7 /6/937 pazartesi günü saat 16 da Lüleburgaz diıtl d ır 
KUçUk lll nlar: meninde yapılacaktır. . Iİ uııtl 3so (O 

Bir defa 30, iki defası 50, Uç detası 6~. A - Alınacak şeyler: 60 beygirlik dakikada 400 adet deV'.~rt il ııO lif• 
dört defası 75 \'e on defası 100 kuruştur. zamanlı bir motör ile 55 kilovat amperlik üç safhalı 50 tekerru ,1J11'1" 
Oç aylık ilan '·erenlerin bir defası bcda· luk bir alternatör bedeli keşfi 7000 liradır. cı11ef1 
vadrr. Dört satın ı;eı;en llAnların rnzh<ı d ıncc 
aa.brları beş kunııtan hesap edilir. B - Fenni şartnc;me Lüleburgaz elektrik idaresin en ,ıı-

1\.\JRU:N hem doğrudan doğruya, ken· ~ C - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. . dıt• jtıll P 
dl idare yerinde, hem Orbanbey tıanınd:ı D - Muvakkat teminat yüı:<le yedibuçuk hesabile 525 tıradi)'e 1'' 
YAKIT Propaganda Servisi ellyle nan ka· E - Teklif mektupları aynı gün saat 16 ya kadar gele 

- b•ul• e•d-er •. -----------= meninde kabul olunur. 
F - Gümrük resmi Bele!!!r.c.r.,e" al~tir· _(2915). 


