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Ya ölü, Ya diri! 
J Yann başhyor 1 
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\ Londra. 3 ( \.A.) - Dün iiğle

aen sonra aktedilen tali mübadele ko
mitesinin ikinci içtinrnında murahlıa~ 
larm men uh oldukları hiikiıınt•Llcre 
İngiliz - Fran ız 'e Alman - 1 tah an 
planlarını te' di eylemelerine k;rar 
'erilnıi 15tİr. 
tahmin eılililiğine göre ınulıtelif hü
kumetlerin hu lıuıouı;;taki · cc\ apları 

F ranko, muharip 
tanındığı takdirde 

gönüllüleri geri 
yollayacakmış! 

gelerek hafta aktedilccek olan tali ko· 
mi ten in top) antısından en el helli o· 
lacaktır. 

SalfıhiHtlar mahfeller, muhtelif 
lıiikıimetl~rin tali komitenin gelecek 
toplantı~ına takaılılüm edecek giinler 
zarfında kat'i hir altamete mani ol
mak için ellerinden geleni yapacakla-

(Sonu: Sa. 4 Sil. 3) 
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----~-------~~-------------------~~---.~~--~---- ) ' , içişlerı Bakanımız 
Moskovaya gitmek üzere 
dün şehrimizden ayrıldı 

Dahiliye Veklllmlz bugUn BUkreşte 
kalacak, akşam Prağ yoltle Varşovaya 

oradan Mosovaya gidecek 

l'ukanda: Ra~rcldl t•c Atlliyc Vc>kili 
yorlar; aşağıda: DalıiliJe Vekilimi~· 

Bay ŞiikrÜ 
Rt1y Şiil.-rii Ku ·mı rılıtımtla uğurlu· 
~rığmda Bay R"lımi Apak, solunda 
Şenozan 

(Yazısı 2 inci ~a}1/amızda} 

KIZILAY HAFTASI 
Hararetle devam ediyor 

Fatilı Kızılay lıryeti 

Kızılay haf ta ı hararetle de' anı e-
di) or. Dün aat on ht's. lıuçııkta Fatih 
şuhe inin lrnzırladığı otonıolıillcrderı 
ıniite f'kkil nlıı) irkcı•:cl«' Kızıla\ 
ınerkt-zine u~raılıktan onra Tak iıııe 
gİtrni§tir. Abideye bir çelenk konınu§ 

iibi d C' <> <;<'lc11 l l n Yll.) nr 

tur. Bughn de ( küclar parkında hir 
tören ) npılncaktıı Bundan ha,.ka Çar 
ı e nafi ırı Feıı ılı lı NIP eğlf'uccı•k

]f'r. K iiı u1<pıızaı ul ı mde 'c lny-ı 
köfkünılc mü aınerelcı 'erilecek tir. 

lngilterenin 
Akdeniz 

filosu 
Ehemmiyetli 

suretle takviye 
ediliyor 

Londra, 2 (A.A.) - lngiltere
nin Akdeniz filosu rr{odem bir ha
le konulan ve yakında Maltaya av· 
det edecek olan 3 1, 1 00 tonluk 
\Varspite zırhlısile ehemmiyetli su
rette takviye edilecektir. 

Diğer cihetten ayni suretle mo
dem biı- halde koııulan ayni tipteki 
M~~gitmek 
üzere yola çıkmııtır. Zırhlı, Akde
niz filosunun Amiral gemisi olan 
Quccn Elizabeth'in yerine kaim o
lacaktır. 

Taç giyme merasimi dolayısilc 
f ngiltercyc gitmİ§ olan Queen Eliza
beth modern bir hale konulmak üze
re Potamouthda kalacaktır. 

Gal memleketi limanlarını ziya
ret etmekte olan Royal Oak'un icab 
ettiği zaman lspanyol sularına hare
ket etmek üzere Plymouth'da bekle· 
diği malumdur. 

\Varspite ve Malaya zırhlıları gi
bi Royal Oak'un da on be§er pusluk 
sekiz tane topu vardır. Gemi tay
yarelere kar§ı hususi bir zırh ile mü· 
cehhezdir. 

Londra, 3 (A.A.)' - Amirallık
tan bildirildiğine nazaran Royal Oak 
zırhlısı, birkaç güne kadar Ply
mouth 'dan hareket ederek Akdeni
ze gidecek ve Resulution zırhlısını 
değİ§tİrecektir. Royal Oak 29 bin 
tonilatoluktur. Bundan ba§ka 
Warspite ve Malaya zırhlıları da 
tekrar Akdenizc döneceklerdir. 

Sene içinde yeılerini 
değiştiren/er 

Ankara 3 (Telefonla) -
Maliye Vekaleti beyannameli mü
keJleflerden sene içinde ticaret ve 
ikamet yerlerini değittirmit olan· 
ların İflerini bırakmıt ıayılarak 
kıyas yolile vergi hesap edilmesi 
cihetine gidilmemesini kararlaı
tırmıttır. 

Maliye Vek'1letinin 
bir tamimi 
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~ KURUN yarın fevkalade me-
} raklı ve heyecanlı bir zabıta ro· 
~ manına baıliyor. "Ya ölü, ya 
~ diri!" adını taııyan bu eserde 
~ Amerikanın bütün zabıta kuvvet
~ lerini senelerce uğraıtıran, bu = i arada resmen "l numaralı halk 
§ dütmanı,, ilin edilen Con Dillin
\ ger ve çeteıinin son derecede 
~ merakla sürükleyici maceraları 
i anlablmaktadır. Con Dillingerin 
~ hayatında metresi Romanyalı 
\ Kızıl Annamn oynadığı mühim 
ı rol, romanda fevkalide ;merakb 
i bir aafha teıkil ediyor. 
~ Dillinaerin kan, ate§, mit-= 
~ ralyöz talarblan, sokak muhare-
= 
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1 = • ı:. 

beleri arumda •tlt ve ihtiruı; j 
bankalara yaptığı baskınlardan i 
sonra hazırlanan sefahet alemle- i 
rinde parayı su gibi akıtarak aa- f 
bahlara kadar vur pat1asm, çal j 
oynaıın eilerunesi merakla oku- ~ 
nacak safhalardır. j 

Felikı Bavmanm Amerika za- \ 
bıta teıkilitı dosyalanndaki veai- f 
kalara dayanarak aslına tam bir ~ 
uygunlukla ve gayet canlı bir üs- ! 
lUbla yazdığı bu heyecan dolu } 
hareketli eserin hq tarallanm o- ' 
kuyan, içinde, eseri sonuna lca- .: 
dar okumak tmıayülünü, kuv - ~ 
vetle duyacaktır! j 
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[Bugün 5 inci sayıfamızda 
Ş Tarihimizde Sünnilik ve Şiilik 
~ meseleai uzun uırlardanberi de • 
i vam eden ve pek çok kan dökül
\ mesine sebeb olan bir mevzudur. 
j Pek meraklı ve heyec:anb vakala
i ra ıebeb olan mezheb kavıalan 
j hakklnda .kıymetli muharrir Ziya 

Şakirin yazdığı eseri dün tefrika- i 
ya bqlamıt bk. Bu güzel tefri- ~ 
kaya bagün betinci aayıfamızda, \ 
birçok karilerimiz dünkü sayımızı j 
bulamadıklamu bildirdikleri için -j
eserin ilk kısmını da tekrar ede- = 
rek, devam eaiyoruz. i 

l = 
KURUN'un sürprizi nedir? > 
KURUN, 30 haziran ve bir Bu yanlıtlıiı bulan okuyucu·(\ 

temmuzda dağıtbğı ilavelerle bir lanmızm hepıine: 
sürpriz vaadetmiıti. Bu ıürpriz Saatler, gr&1J1ofonlar, pl&klar, .i 
ıudur: Karilerimizden okuyacak- elektrik fenerleri, muhtelif kitab- ~ 
lan yeni tefrikalanmıza bir parça lar, türlü hediyeler, vapur ve ! 

l daha dikkatli olmalamu istiyoruz. ıimendiferde bedava seyahat kar- ( 
Yann batlayacağumz "Ya ölü, neleri hediye edilecektir. j 

{
- ya diri!,, romannnızda bir hafta .. B!r hafta devam edecek olan \ 

içerisinde yalnız bir gün, yalnız surpnz kuponlanmızm üçüncüıü j 

! bir aatırda vakadaki şahıslardan nü bugün gazetemizin ikinci aa- i 
( birinin adı vakanm diğer bir kah- yıf umda bulacaksınız. j 
l ranıanmm adı ile değiıtirilecektir. iTiZAR - Kuponlarımızdan \ 
i Bu yanlıılığı farkeden okuyucu- ikincisi dün yanlışlıkla bazı nüs· j 
~ muz, o günkü gazetenin tarihini halarımızda çıkmamı§tır. Özür =) 
{ tqıyacak olan kupona bu yanlıt- dileriz. Bugün 2 ve 3 numaralı 
j lığı kaydedecek ..)e adresini de ya- kuponlarımızı bir arada veriyo- \ 
~ zarak ilavemizdeki kuponla bir - ruz. Gazetemizin içinde bula- l 
~ likte gazetemİ7.e gönderecektir. caksınız. \ 
'-HllıtıııııfllllllıtKllllllllt1111i lllll1t111f1Hfftı1t11fllllltt11ıttfllllt1ıt ..... """"""'"' .. llllll"l ....... M zrntıllill"""Wlllllttı _, 

lngiliz Başvekilinin beyanatı Ankara 3 (Telefonla) - Mali· 
ye Vekaleti Ziraat bankası kanu
nunun netri münasebetile tetkili· 
tına bir izahname göndenni,tir. , , B u·. t u· • n 

Bunda, fİmdiye kadar bu ban-
kanın kazanç ve bina verıilerine mali kudreti· 

silahlanıyoruz,, 
tabi olup olmadığı hakkındaki ih· • 1 
ti~~fların k~nunla halledildiii bil- m 1 z e 
dırılmektedır. 

13 hazirandan itibaren banka 
yeniden ite başlamıt mükellefler 
muameleye tabi tutulacaktır. 

(Y~sı 4 üncü l<l)ı/a®) 
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Siyasi Hafta 
...._.....,~ ...._.,,,_.., ,,_..., - ~ 

Herkes harpten 
ürküyor! 

Harp nıikrobuna kaı şı muafiyet! - ispanya 
meselesi - Vzalı Şarkta - Sovyetler ve biz 

Harb mikrobuna karşı muafiyet: 

Tıb fenninde· bir kaide vardır. 
Buna göre hastalık amillerine, mik
roblara karşı vücudü mukavemete 
bazırlamak lazımdır ve bu türlü ha
:zırlık, tedavi usullerinin başıdır. Ha
kikat halde insan vücudüne haricten 
herhangi bir suretle giren hast~lık 
mikrobu iptida kanda müdafaa kuv· 
:vetlerile çarpışır; eğer vücudün mü
Hafaa kuvveti kafi derecede ise has
lalık amilleritahribat yapmağa im • 
kan bulmazdan evvel mağlub olur; 
:hastalık amilleri telef olur; vücudün 
l'ıhhati yerinde kahr. Bu netice vü
cudün kafi derecede mukavemet ka
biliyetinde olduğunu gösterir. 

Fakat her vücud her vakit için 
her nevi hastalık mikrobuna karşı 
müdafaa kabiliyetini haiz olamaz. 
Bazan bu kabiliyet "aşı,, usulü ile 
ıv:erilir. Çiçek, tifo gibi hastalık-
1 ra karşı tatbik edilen aşının mak
sadı insan kanında suni vasıtalarla 
bu mukavemeti yaratmaktır. 

· Acaba uzvi hayat için mevcud 
olan bu usul beynelmilel hayatta ~i
Y.asi vaziyetlere tatbik edilemez mi} 

Son haf ta içinde vuku bulan iki 
mühim hadise bir dereceye kadar 
bu imkanın mevcud olduğunu mey
dana koymuştur: Çünkü alelade 
zamanlarda mutlak:~ devletler ara • 

S!fida harb ile neticeleneceğine şüp· 
ile olmayan bu hadiselerden zanne
dildiği gibi korkulu akibetler çıkma
yacağı §İmdiden anlaşılmıştır. Bu 
ise beynelmilel siyasi hayatın harb 
mikrobuna karşı bir dereceye kadar 
muafiyet kazanmış olmasından baş· 
ka birşey değildir. 

Acaba harb olur mu} endişesi 
ne vakit ortaya çıksa Mussolininin 
bir sözü hatıra ge1ir. İtalyan Başve
kili bir gün harb ihtimallerinden 
bahsederken harbin hiçbir vakit yer 
yüzünden kalkabileceğine inanma
makla beraber bir devlet adanıı için 
bunu ilan etmenin kolay birşey ol
madığını söylemiş: 

' - Hiç bir memleket kendini 
farkında olmaksızın harb içinde bu
lmaz.,, 

Demiştir. 
Dünyanın bugünkü ahval ve ~e· 

raiti o şekildedir ki harb için en çok 
hazırlanmış olan memleketler bile 
neticenin kendi lehinde çıkabilece· 
gine emin olamaz. işte bu emni • 
yetsizlik, harb taraftarı olan mem· 
leketleri de büyük ihtiyatla hareket 
etmeğe mecbur ediyor. Eski zaman· 
larda mutlaka harbi intaç edebilecek 
vaziyetler ve hadiseler içinde kendi· 
lerini tutmak zarureti duyuluyor. 

Fatistler ve demokratlar 
mücadelesi: 

Geçen hafta çıkan ve harbi intaç 
etmesinden korkulan hadiselerden 
biri Almanya ile İtalyanın (Leipzig) 
meselesi neticesi olarak ispanya su
larının kontrolünden cekilmis olma· 
lan idi. hatıra gelen tehlike J şu idi: 
İspanya sularının kontrolünden ce
kilen Almanya, J talya ile beraber 
Valencia hükumetine kar~ı bir deniz 
nümayişi yapabilirlerdi; bir taraftan 
da bu hükumete aid olarak tesadüf 
edeceği gemilere tecavüzlerde bulu
nurdu. Hasılı mukabele bilmisil a· 
dı altında b.ir takım hareketlere giri
~ebilirdi. lngiltere hükumeti ise, 
Fransa ile anlaşarak daha. evvel bu 
türlü hareketlere müsaade edemiye
ceğini bildirmiş olduğundan ister is· 
temez bir harb tehlikesi başgöstere
bilirdi. 

İşte bu ihtimal karşısında birden· 
bire telli ve telsiz haberler dünyanın 
her tarafına heY.ecan vereli. Mcm .. 

n uniyetle kaydetmek lazımdır ki bu 
heyecan uzun sürmedi. Vakıa Al
manya ile f talya, İspanya sularının 
kontrolü işinden çekildi. Fakat her 
iki devlet Londra komitesinde kal -
dı. Yalnız bu defa başka türlü müş
külat ortaya çıktı: İngiltere ile 
Fransa devletleri, Almanya ile hal. 
yanın kontrolden çekilmesi üzerine 
boş kalan yerlerini kendileri doldur· 
mak ve öylece İspanya sularının 
kontrolüne devam etmek kararını 
verdikleri halde Londra komitesinde 
İtalyan ve Alman· delegeleri bu tet· 
bire karşı §iddetle itiraz etti. 

Almanya ile İtalyanın bütün 
maksadları İngiltere ile F ransaya 
General F ranko hükumetini muha
rib bir devlet olarak kabul ettinrıek· 
tir. Bu iki devlet, İspanya suları . 
nın İngiliz ve Fransız filoları tara· 
fmdan kontrolüne sadece bu .§artla 
razı oluyorlar. lngiltere ise böyle 
bir §artm kabulüne asla razı değil -
dir. Böylelikle ispanya meselesi Ber· 
lin - Roma mihveri ile Londra -
Paris mihveri arasında sıkı bir siyasi 
münakaşa mevzuu şekline girmiştir. 

Uzak Şark hadisesi: t 

Uzak Şarkta politika vaziyetini 
gerginleştiren ikinci bir hadise Sov
yet Rusya ile Jpon kuvvetleri ara· 
smda vuktİa gelen müsademedir. 
Japonların ifadesine göre, Sovyetler 
ötedenberi A~ur nehri üzerinde 
Çinlilere aid Sennufa ve Holşi ada
larını işgal etmişl~r ~ bunun üze:rine 
üç Sovyet topçekeri iJe Japon -:
Mançu hudud muhafıZlari arasında . 
şiddetli bir müsademe olmuş, neti
cede topçekerlerden biri batmıştır. 

Hadise hakkında Moskovadan 
verilen malUmata göre 1858 tarihli 
.Sigun ve 1860 tarihli Pekin muahe· 
deleri Amur nehrinin sol sahillerin
deki adaların Rusyaya, sağ sa. 
hillerindeki adaların da Çine aid bu. 
lunduğunu tasrih etmektedir. Ada
ların isimleri bu muahedelerde tas-
rih edilmemiş ise de teşkil edilen 
hudud hattının mezkur muahedeler· 
de mevcud haritada kırmızı çizgi ile 
gösterilmiş olduğu da gösterilmiştir. 
Sovyetler hariciye komiseri Litvinof 
Moskovada Japon elçisine bu vazi. 
yeti izah etmiştir. Litvinof Sigun 
ve Pekin muahedelerinin akdi sıra
sında nehrin seyrisefaine elverişli 
derin yerinin bu adaların cenubun· 

dan geçtiğini ve bunun o zamandan· 
beri mahallini değiştirmiş olmasının 
adaların da kendiliğinden Mançuko· 
ya bağlanmasını icab etmiyeceğini 
kaydetmiş, olsa olsa bu hususta si· 
yasi müzakerelere girişilebileceğini 
söylemiştir. 

Son gelen haberlere göre Mos
kovada Sovleytlerle Japon elçisi a
rasında başlayan müzakere devam 
etmektedir. Japonyada ordu namı· 
na söz söyliyenlerin şiddetli beya • 
natta bulunmalarına rağmen hadi • 
senin bir harb neticesine varması 
tahmin edilemez. 

Türk - Sovyet dostluğu: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras ile Dahiliye Vekili ve Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şüluü Ka 4 

yanın Moskova seyahatleri Türk -
Sovyet dostluğunun güzel bir teza· 
hürü şeklini almıştır. Moskovacia 
Hariciye Vekili ile birleşmek üzere 
dün f stanbuldan hareket eden Şük
rü Kayayı uğurlayanların başında 
bizzat Başvekil ismet lnönünün bu
lunması bu noktadan ehemmiyetle 
telakki olunmağa layıktır. 

ASIM US · 

Akdenizde yaptığı seyahat esnasında 
memleketimizden geçen 

L. O R D . L .O Y D 
lngiltere 

çok 
- Fransa dostluk 
şayanzdikkat bir 

anlaşması 
konferans 

etrafında 
verdi 

Akdeniz seyahati esnasında 
men;leketimizden de geçmiş olan 
lngılteı-e Avam Kamarası azasın
dan Lord Loyd, Pariste İngütere 
Fransa arasındaki udostluk anl~
ması,, mevzuu üzerinde bir konfe
r~ns vererek · çok §ayanı dikkat 
•ozler söylemi1tir: 

Lord Loyd diyor ki: 
"Müşterek mirasımız olan söz 

ve dü§unce hürriyeti ile kanunun 
mukadderatı, gerek Musolini ge
rek Marksist herhangi diktatÖrün ' 
keyfi iradesine değil, yalnız ve 
yalnız İngiltere ile F ransaya bağ
lıdır. 

Harpten ıonra Fransa ve İngil
tere, maalesef kendi hatlarına yol 
tutturdular. Milletler Cemiyeti 

, ancak, Fransa ve lngilterenin müş 
tereken elele vermesi ve enerjik 
bir silahlanma siyaseti takip edil
mesile muvaffak olabilirdi. Bu ara 
da, F ransanın sebatını ve basireti
ni tebrik etmeliyim. Çünkü son za· 
manlarda İngiltereyi silip süpür 
mekte olan Sulhçuluk havasına 
karıı, Fransa, silahsızlanma tavsi
yelerine kulak asmadı. Kendi tes· 
lihatında devam etti. 

Bugün Avrupada mevcut olabi· 
len sulhu hala bu sebat ve basirete 
borçluyuz. İngiliz siyasetçilerinin 
ekıeriyeti,bu hakikati nihayet ka
bul ediyorlar. 

Her Hitler, nihayet bu dersi 

Lörd Loyd 

vermiştir. Ren nehrinin öte tara
f mdan gelen tehditkar faaiiyet -
ki Fransaya olduğu kadar İngilte
reye de doğrudan doğruya· hitap 
eder. -

Fransız • lngiliz anlaşması şim· 
di tamamen uyanık bir vaziyette
dir. 

1talyaya gelince, ltalya, Akde· 
nizin ortasında, lngilterenin bu 
denizdeki yolunu kesebilecek ha
kim l>ır mevkide bulunuyor. İ§te 
bu sebepten ltalya ile iyi münase-

içişlerı · Bakanımız 
Moskova!la · git'!lek .üzere 
dün- şehrim.izden agrildı · 

Dahiliye Vekilimiz bugün BUkreşte 
kalacak, akşam Prağ yolile Varşovaya 

r 

oradan Mosovaya gidecek 
Dahfüye Y ekili ,·e Parti Genel Sek 

retcri Bay Şiikrü Kaya, clün Sovyct 
Rusya seyalıatine çıkilnştır. Dahiliye 
Veki1imizin dost memleketine yap· 
mak üzere olduğu hn seyahat dolayısi· 
]e rıhtımı hine yakın ha1k doldur 
muştu. 

Ba~vekil General İsmet İnönii, Ad
liye Vekili B. Şilkrü Saracoğlu Ye 

Haricive Vekili B. Numan Menemen· 
cioğlu, Serya' er Bay Celil, Yali veki· 
li Bay Şükrü, melJL1~1ar, Dahiliye Ye· 
kilini u~urlamışlardır. 

Son·et komolosluğu erkanı \C 

Roman}·a konsolosu <la rıhtıma gel
mişti. 

Dahiliye Vekili le birlikte saJ la,·
larımızdan doktor Sükrü Senözan ,-e , . 
B. Rahmi Apak da ı;itmi~lerdir. Ken· 
dilerini ~ülüren Romanya bandıralı 

vapur tam on üç buçukta rılıtnmlaıı 
alkışlar ve eamimi selfunlar ara:;mcla 
hareket etmi~tir. 

Dahiliye Vekili npurdan Küt"tcn
cecle ine(·ek, bugünü Bükreşte geçi· 
reeek ve saat on dokuzda Prag eks· 
presile Var~o,·a iizerindcn Moskova
ya ı:ı:ideccktir. 

Diğer taraftan Tahran yoliyle S°' · 
yeller Rirliğine ı:ı;ilınekte olan Harici
ye Yekiliu1izle Dahilin~ Vekilimiz. 
hu ayın ortn~ma doğı:u :\Jo~kornda 
hulu~araklarclır. 

So~yet Rus)anm Ankara hii~iik 
elçisi B. Karı-ki. hundan iiç giin C' Yel 
Rusyaya hare"Ret ettiği cihetle 'ekil· 
!erimizi Mo~ko' ada k:ır ... ıhvacak 'e 

> -

ağlcbi ihtimal, sonra onl:ırla birlikte 
Ankaraya dönecektir. 

Günlerin peşjnden: 

Acaba ne diyecek? 
Hasan Kumçayı 

Gazetelerden biri yazdığı başmakalede Üniversitede tedrisat 
işlerinin yolunda gitmediğini göstermek için imtihanlarda muvaf· 
fak olanların azlığından bahset~iş, mesela iktisad fakültesinde 
1 20 talebeden ancak 19 kişinin, hukuk fakültesinin ikinci sını· 
fında 300 talebeden yalnız 20 kişinin ikmalsiz olarak imtihanlarını 

geçtiğini yazdı. 
Halbuki ayni gazete ayni imza 'ile bir müddet evvel Üniversite 

hakkında yaptığı reporta}d.e Üniversitede imtihanların faydası~lı
ğım ileriye sürerek bu usulün kaldırılması fikrini müdafaa e'tmişti. 

• b~t tesisi, senelerdenberi İngiltere 
dıplomasisinin hiç değişmiyen ga
yesi olmuştur. 

Son zamanlarda, diplomatları
mızdan bazıları, dikkatlerini, im· 
paratorluğumuzun sevkülceni ih
tiyaçlarına değil de, Cenevreye çe
virmişlerdi. Fakat son hadiseler, 
ümit ederim ki, ltalya ile \yi ge· 
çinmenin ne kadar ehemmiyetli 
olduğu idealistlerimize öğretmit· 
tir. Zannıma göre, İtalyanlar da, 
İngiltere ve Franıa ile iyi geçin· 
menin ehemmiyetini takdir etmİ§
lerdir .,, 

Lord Loyd bundan aonra Fran
sız - Sovyet paktına temaı ederek 
sözlerini şöyle bitirmi1tir: 

"lki Rusya var. Bunlardan biri 
L~nist ihtilal ananelerini takip 
etmektedir. Diğeri Rus siyasetinin 
milli esaslarını iadeye hasrıvücut 
eylemektedir. 

Stalin, bu iki temayülü birden 
temsil ediyor. 

lngilteredeki Fransız dostları 
Fransız - Sovyet ittifakının mana• 
sını, vatandaşlarına izahta güçlük 
çekiyorlar. 

Fakat biz, bir şeyden eminiz. 
Moskova kendisine kar§ı sebatla 
muamele eden kimselere kar•ı de
rin bir hürmet hissi beslemektedir 

(Morning Poıttan 

Frank 
Ne hallere girdi çıktı? 
~rı ' "nılll)JZ< .s-eııatO'sll lUKU 

ınete man 'azh eti kurtarmak i~in gc· 
niş ı;a1tıhi) et ,'enneğe razı oldu, lıü-
kurnet de ilk i~ olaTak, frangın altın 
kıymetini deği;;tirdi. 

Yeni kı) met te llit edil mi~ ıleğil. 
Fakat. Fran:.rz parasının l1ir iki ay 
e\\ elkincleıı daha fazla dii~iirüleceği 
muhakkak. 

l frank 1911 de 322 miligram al· 
tın kı) metin ele itli. Poincare'nin ha~
Yckilli~i zamanında - csasetı Harpten 
sonra hiitiin paralar clü~mii;ıtii - fı:ank 
65,5 mili~ram altma dü;ti.i. Blum hii· 
kfuncti ıaınanıncla franga 43-1:9 mi 
ligram altm kıymet Yerildi 
- fiuırün i:;e frangın <leğed henüz 
tc hiı C't1ilıni~ ch~~il. Fakat. Fran .. ız 
mali 'azi' etinin hu sanm1tı~ı iı;imle 
itiınaılını kaybeden frank ılünya hor
.. alarmrla ı:;<'nc cliişınü:;tür Londra bor 
sa!'rnda hir İn~iliz lira:;ı 1211 frank et· 
mektccl iı·. 

Mutemetler hakkında 
yenl bir karar 

Ueleı1i) c nıulenıctlcrc 'erilen a· 
vanı; lıakkıntla yeni bir karar vcrıni§· 
tir. llcr ıııuteıncd altlığı m an'm 25 
lirasından f azla:o.ını t-arfe<lcmiyecck· 
lerdir. 

Geçmiş Kurun lar 
4 Temmuz 1323 

SOK \KL \HIN SULAN;\IASI 
Cemiyeti ımwmiyei belecliyece /.-;• 

l<ırıbul sol;a/drmnm isi.ası için mee
cıul t'<'.milin ademi hifayetini nazarı 
itibara alarah clalıa iiç arazöz miiba
,-na~ı için biltçede talısisa: kabul edil· 
mi~ti. 

Bir taraf tan bu arazö:;lrrin miibn
ymısı nazarı itibara alınmnldn bcrn· 
b<>r 111('.t'cud ii<.: mnkirıcnin de lıali fa· 
aliyl'-te gr<)rilmesine· harar t crilrrcl' 
aid oldu~u daİrf!)'P. emir 1·erilmİ§tİr. 

Üniversitede imtihan usulüne ehemmiyet verenler için hüküm 
başka türlü olabilir. Fakat talebelerin kymetlerini ölçmel< için 
in•tihan usulünün bir mikyas olamıyacağı kanaatinde bulunan bir 
gazetenin falan ve falan sınıflarda şu kadar talebe muvaffak olama· 
dı Cliye bütün bir Üniversiteyi vazifesini yapmamış olmakla itham 
etmesi doğru mudur? 

Sık sık sualler sorarak Üniversitelileri imtihana çeken bu gaze
teci arkadaş acaba bir Üniversiteli ·ağzından irad edilen bu suale 
nasıl bir cevab verir?. 

- Bunu kesip saklayınız J 
Kl!RUN'un sürprizi 
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Akay idaresinin 
kolaylıkları 

Akay idaresi yaz tarifesinin 
temmuzdan itibaren mevkii tatbika 
konulduğunu yazmıştık. 

Yeni tarifede ehemmiyetli deği· 
şiklikler yapılmıştır. idare bütün 
seferleri iki kısma tefrik etmiştir.: 
Biri Büyükada - Heybeli, diğeri 
Kına hada - Burgaz seferleridir. 
Bundan evvel Köprüden mesela A· 
daya doğrudan doğruya gitmek 
istiyen bir yolcu bütün iskelelere 
u~rayarak gitmek mecburiyetinde 
kalıyor ve bu suretle epey bir za. 
man kaybediyordu. Yeni tarife ya. 
zın bulantıcı sıcaklarından kurtul • 
mak için Adaya taşman halk için 
de epey kolaylıklar yapmıştır. 

Diğer taraftan Akay idaresi, Bü
yükadada inşaatı ikmal edilen "Yü· 
rükali., plajında da halkın istifadesi
ni temin için, eski Kadıköy iskele
sini Yürükali plajına götürerek Köp 
tüden di~ekt olarak Yürükali plajına 
seferler ıhdas etmiştir. 

Yürükali plajına Haliçten alınan 
6 numaralı vapur işletilmektedir 
Bu vapur ayni zamanda Anadolu v~ 
Adaların gece geç vakte kadar irti· 
batını da temin etmektedir. 

~d~da oturmayıp yalnız tatiller
den ıstıfade etmek istiy l d d ..• .... 1 .. en er e u 
şunu muş, Köprüden Ad l 
Ad 1 d 

, a ara ve 
a ar an Köprüye v b"t·· . k l l ~ e u un ıs e· 

e ere ~-gr~~ak suretile en son vapu· 
run Kopruden 9, 15 te, Adadan 
19,20 hareket etmesi m·· 'b .. .. 1 .. t•· unası go· 
ru m:ış ur. 

Trabzon limanı 
asrileştirilecek 

lstanbul liman idaı esi 
bu işi üzeı ine aldı 
Şehrimiz Liman idaresi ikinci 

müdürü Hamid Saracoğlu yarın Trab 
zondan şehrimize dönecektir. 

İkinci müdür, Trahzonda limanın 
50 bin lira tutarı olan hisse senetleri· 
ni satın almıştır. Trahzonda seçilen 
bir heyette şirketin tasfiyesine başla
mıştır. 

İstanbul Liman idaresi işletmesi, 
İktısad Vekaletinden aldığı müsaade 
ve salahiyetle Trabzon limanını esas
lı bir şekilde 1slalı ederek yeni bazı 
tesisat yapmağa karar vermiştir. . 

Malum olduğu üzere Trabzon .ıı: 
manı Karadeniz sahilimizde en ıyı 
fındık ve hayvanat ihracat limanı ol
mak kabiliyetindedir. Fakat. şimdiye 
kadar bir türHi yapılamıvan antrepo· 
ların, ve getirilemiyen a~ri tahm.il ,·e 
lah liye vesaiti bu limanı iyi bir lıman 
olmak kabiliyetnden uzak bırakmış-
tır. . 

Liman idaresi. limanr, modern bir 
hale getirmek için tetkikat yapmağa 
baş1aımşt1r. Öğrendi~imize ~öre: Trah 
zon Hmanmda yeni hiiyük hir iskele 
ve büyük bir a~trepo yapılacaktır. 

Poliste 
Evinin kapısını 

geÇ buldu 
Daktilo Osman oğlu Halil adın· 

da biri dün gece bir meyhaneye gir· 

iariç_ tan traktor getlrlllyor miş, kafayı bir güzel tütsüledikten 
z sonra eve düzülmüştür. 

. ıraa~ Vekaleti tarafından muh· Halil sarhoş olduğu için birden· 
telıf ~.abrıkalara sipariş edilmiş olan bire oturduğu evin kapısını bu}ı:lma· 
traktor ve harman makinelerinin bir mış, nihayet evini tanıyarak yük-
ı..!<1mt sehrimize gelmiş, Y eşilköy lenip kaptVT kırmış, uyuyan karısı-
zıraat mektebıne lıaJ..k . ..ıa ••• :.d.. 'J. 

. İ~k par.ti ol_arak 1 O traktör gel • uı 1 • ._._,.c1A1u v\.. l..oı·ku iyinde k.alJua• 
t s rak hakaret etmiştir. 

mış ır. ıparış edilen 1 58 traktör 
ve 41 harman makinesi tamamlan- Dün Halilin karısı polise müra· 
dıktan s~nra Ziraat Vekaleti tarafın caat ederek sarhoş kocası hakkında 
dan tensıb edilen mmtakalara sevk şikarette bulunmuş, boşanmak is· 
olunacaktır. tediğini bildirmiş olduğundan Halil 

LİMAN MODüRO BUGÜN iı;~alanmış, tahkikata başlanmış· 
GELiYOR BlR KAÇAKÇI YAKALANDI 

Yolcu salonu etrafrnda Ikt d Y '""'it 1 b d 20 
V k~) · ı G nıa ""ı u um a a numaralı P..V· 

e a etı e ümrük ve İnh' l V d k • 1 · . ısar ar e e oturan kasab Mustafa 1 j kilo ka-
a etm.ed ızahat vemıek Üzere Anka· cak et k k k 1 h 

raya gı en liman müdürü B. R f' k'k açırır en ya a anmış, ta • 

b 
.. ·· . k uu ı 1 ata başlanmıştı. 

ugun, gum_ni. başmüdürü B. D" h~d· d h 
M f N un a ıse en aberdar olan 

usta a un ve gümrük muhaf • rv!.usta. fanın kardeşi Haydar, bekçi 
za müdürü B. Hüsnü yarın şehrı'm~. Şuk · ·ı k ı . .ru vasıt.a. sı e aragola gelerek 
ze dönmüş bulunacaklardır. l R k Po ıs emzı ye, ardeşine. muamele 
~vrupa limanlarını dola.an Yapılmaması hususunda 5 lira rüş· 

heyet yakında g&!8C8k Vet teklif ettiğinden derhal hakkında 
. Liı:ıan idaresi tarafından Avrupa muamele yapılmıştır. 
~~manla~~nda bazı tetkikat yapmak KADINLI ERKEKLi DOOUŞ 
uzere gonderilmiş olan şube mü _ Dün akşam saat 16 da Beşikta· 
dürlerinden müteşekı"l heyet yakrnd "In H h l.d h il S · be h · · d a '>I acı a ı ma a esinin att y 
şe rımıze önecektir. sokağında 28 numaralı evde oturan 

H~yetin, iki ay devam eden se.. Mehmed kızı 27 yaşında Lütfiye 
yahatı esnasında bilhassa ltalyan li- kocası Emin ile birlikte ayni mahi:ll· 
manlarr, Cenova, T riyestc gezil. lede oturan Ali ve karısı Nimet ara· 
miş, bu iki limanda inceden incey sında bir çocuk meselesi yüzünden 
tetkikler yapılm•ştrr. Müdürlere kavga çıkmış, iki aile saç saça, baş 
İtalyanı~ ticari vaziyetini de yakın: başa gelmişler, bütün bir mahalle 
dan tetkık etmekte, limanlarda kul kyağa kalkmıştır. Kavgacılar mah· 
]anılan asri vesaiti de gözden geçir- eıneye sevkedilmişlerdir. 
mektedirler. KARNINDAK1 ÇOCUCU 

Birkaç gün evvel liman idaresi ÖLMÜŞ 
tarafından müdürlere mektub gön· Galatada Etyemez sokağında 32 
deri imi,, Napoli civarında yeni h~tna~ada o.turan V aham kızı Sim· 
yapılan kömür limanında da tetkikat . Y dun polıse müracaat ederek, ay
yapılması bildirilmiştir. Bu itibarla nı evde oturan Avram kızı Rinçina· 
heyetin şehrimize dönmesi biraz ge- ~m kendisini bilasebeb dövdüğünü, 
cikecektir. oWrn~na tekmeler indirdiğini, hamile 

Teşek kHr ugundan karnında taşıdığı yav. 
rus~?un öldüğünü iddia etmiştir. 

Ağrı ,·iJayetinde geçen bir kamyon S I ırnhay muayeneye sevkedilmiş, 
kazası neticesinde oğlunu kaybetmek bauç

1
u Rinçina yakalanarak tahkikata 

ar.ııoma uğrıyan Muş mehmu Bay IIak s anrnışbr. 
kr Kılı!:oğlu telefon, telg1 af ve mek· -;::-=-::-:-------------
tu~ 'a~ıtasile yahud bizzat gelerek Damgasız terazi kullan an 
tazıyede bulunan do:.tlarrna ayrı ay- satıcı 
rı ceYah vermeye, hassaten bu acmm Emin oğlu Giiııdüz isminde bir sey-
ığırlrğı altında muktedir olamamak- y.sr (;atıcı Fatihte dola,rrk.en elindeki 
tadır. · · I 1 terazısı za uta mPmurlıırı tarafından 1 

. Arkadaşımız ken<lisinm \'e ailesi· kontrol eflilmiş, <lnmgasız olduğu gö· 
ııın tee8~UrUnü payJaşmrya koşan bu rülmii~tiir. Giindiiz ,Jiin asliye clör- İ 
dostlara gazetemiz; vasrtasile teşekkür diindl ceza mahkemesinde 280 kuruş 

1
. 

etmektedir. para cezasına mahktim olmuştur. 
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Altı ayda Istanbulda 
1059 eser basılmış 

!Amerikan işgüderi . . 
Türkiyeden Basma Yazı ve Resım Derleme 
ayrılıyor Direktörlüğü dört yaşına basb 

Basma yazı \e resimleri derleme( serleri krsıııı ktı;mı ta~nif eılcrr.k. lırr 
kanununa göre İstanhulda kurulan biri hakkında izahat \crnıcktt'clir. 
"Basma yazı ve resim derleme direk- 1926 )ılmdan iint·e hıılunan c,.crlcr 
törlüğü., nün' kuruluşunun dün <lör- aym·a dikkate ahnrııı~trr. 

Birleşik Amerika devletlerinin 
Türkiye işgüderi B. Shav, Amerika 
hariciye nezaretinde yüksek bir va· 
zifeye alınmıştır. 

Uzun müdettenberi memleketi • 
mizde bulunan B. Shav, 20 tem· 
muzda, yeni vazifesine gitmek için, 
memleketimizden ayrılacaktır. Bu 
münasebetle beyanatta bulunarak, 
Türkiyeye 1920 de geldiğini, İstik· 
lal mücadelemize, Türk inkilabmm 
doğuşuna şahid olduğunu söylemiş
tir. 

1926 da Amerikada vazife alan 
B. Shav, 1930 da tekrar memleke
timize gelmiş ve bugüne kadar ge:tıe 
Amerikanın Türkiye işgüdetliğini 
yapmıştır. 

B. Shav, Türkiyemizdek.i inkılab 
hareketlerine, başından bugüne ka· 
dar ve çok yakından şahid olduğu 
için kendisini bahtiyar saydığını ve 
Türk ~'1kılabınm hayranı olduğunu 
hassaten söylemiştir. . 

AMERiKALI ONlVERSITE 
REKTÖRÜ 

Amerikanın Yashington üniver· 
sitesi rektörü B. Ellery Stovel evvel
ki gün şehrimize gelmiştir. Memle
ketimizde gördüğü terakkiden müte. 
hassis olan B. Stove1, Türk inkilabı 
karşısında duyduklannı anlatmış 
ve Büyük Önderimiz Atatürkü A -
merikanın kurtarıcısı Vashingtona 
benzeterek "Türkiyenin Vashingto
nu., na karşı duyduğu hayranLğı işa 
ret etmiştir. 

3 00 göçmen daha geldl 
Evvelki akşam şehrimize 300 

göçmen daha gelmiştir. Bulgarista· 
nm Rusçuk kazasından Locva köyü, 
Razgradın Kalova, Duştubak ve 
Şumnu kazalarından olan ırkda~Ja • 
rmuz Edirne misafirhanesinden ls
tanbula gönderilmişler ve buradan 
iskan edilmek üzere Anadoluya sev
kedilmi~lerdir. 

Yama ve Köstenceye, göçmen 
nakletmek üzere gönderilen vapur
ların bugünlerde 1 5ı00 er göçmenle 
birlikte dönmeleri beklenmektedir. 

Gelenler, Gidenler: 

Adliye Vekili l zmire 
gitti 

düncü yıldönümüydü. 1937 ~ ılmm ilk altı ayında %7 
Bu münasebetle dairenin üç yrl- kitab \e ri,;ale. 19 harita, i3 nota ol· 

lık çalışma faaliyeti hakkında alaka- nıak üzere 1039 ese-r nc~rctlilmi,.t"ı. 
darlara bir fikir vemıek üzere bir Bu c-.erlcrin lıan~i <lillcnl<' ha ıld ,. 
toplantı yapılmıştır. Taplantı saat ğma dair de kayıtlar ıııe' eu llu ı. B i-
15 de başlanmış ve 17 ye kadar sür rinci derecede l 21 eser ba,.makla i · 
müştür. Bu müddet zarfında derleme tanbul. ikinr.i 23 eserle Ankara. iiı;ün
drektörlüğünü yüzlerce ki§i gezmiş cü 7 eserle İzmir bundan sonra ~ '.
,.e alikadarlarm verdiği izahatı din- üçer erıerle muhtelif Yilayt'tler ~rl
Jiyerek yapılan i~leri büyük bir alaka mektedir. . 
ile p:örmüşlerdir. llütiin hu eserlere airl olduğu kı-

Ziyaretçiler, en uygun bir maksa- sun c-ayıf a numaralarına ':ırın-
dm en iyi idare edilir bir §eklini al- caya kadar ~tiıo.terilmi~tir. 
nuş olan bn yerde beş on dakika ge- Türkiyede ~imdiye kadar ~ apılrm· 
çim1ekle p:erçekten mes'ud olnıu~lar yan hibliyoğrafya hakkmda yukarıda 
dır; hele 1937 yılının daha üç giin \erdiğimiz kıı;a bir fikirden anla~ılal'a~ı 
evvel biten ilk altı ayındaki yayının na göre hu eser cidden takdirle kar;ı· 
miikemınel bir (hihloğrafya) sını bir lanacak bir mahiyettedir. 
cild haline ~etirilmi~. basılmış. ne~re- Derleme direktörHiğii Balnali r.ul· 
dilmiş ~cirünce miieı;sest>nin vazif esin- desinde küc:iik bir binadadır. 
deki titizi iğe ,·e ba~am;ılığa hayran Ve iki memur \'e bir de direktiir 
kalmışlardır. olmak iizere üç ki~ilik bir kadro ilr. 

Ciimhuriyetin bu pek isabetli te· çalı~nıaktad1r. Binanın içcri~ind<' lıii
ı.h•i !'aye6inde bugün cümlıuriyet e· tiin kitaplar. 1?;azeteler, mecmualar'(' 
serlednin neler "e ne kadar olduğu- ı;aire lıent-İ ken<line j<ire yer almw 
mı, kimlerin nelere dair hangi eseri lardır. H~r J.?:Ün ıı;elen nnınta7.anı hir 
,·ücuda getirmiş bulunduğunu tam şekilde kaydedilerek ıcrlerin<' lrnn-
hir sıhhatle üğrenmi~ bulunuyoruz _m_a_k_ta_cl_ır_., __________ _ 

,.e gene bu ~ayede fikir. tetehbii a- Havuzlardaki inşaat 
damlarına büyük zaman tasarruf etti- ilerliyor 
recek bir kılanıza kavuşnıu~ oluyo- Kasımpaşadaki havuzlarda )apıl-
ruz. makta olan inşaata devam ulunmak-

M~mnuniyetle öğrendiğimize p;öre tadır. Bir müddet evvel başlanm·ırı 
direktörliik TUrk bibliyoğraf yaeı iize· olan inşaat atölyesi ikmal edilmek 
rindeki bu çahşmalarmı eüınhuriyet- üzeredir. Avru,:>adan yeni getiril
ten evvele doğru ve Türk.iyede taha- miş olan tezgahlar da yerlerine ko
atin ha~]ama~ından itibaren bu yol- nularak ufak tefek tamir işlerine 
daki milli varlığımızı tahakkuk ettir başlanmıştır. 
meye ele teşmil etmektedir. Havuzlar idaresi, her giin nlı· 

Müe!'.'scsenin lm himmetini resmi nan yeni yeni malzeme ile yakın 'n 
ve hususi lıer türlii müzaherete layık büyült bir tersane halini almağ;;ı mü
gördüğiimiizii söylemek '\'azüemizdir. said göriinmektedir. Havuzlar icla

Derleme direktörlii~ü §İmdiye ka· resi, bir taraftan inşaat atölyesi ile 
dar altı hibliyoğraf ya ,·ücncla gptİrıni~ uğraşırken, di~er taraftan yeni vn· 
tir. Bu bihJiyoğrafyalar 1926 yrlmdan pılacak rıhtımların esaslarını da lrn; 
beri mPnıleketiınizde çıkan bütün p· zırlamağa başlar:ııştır. 

düşündükçe 
~ ---=ıwwws -- ~ -

Görüp -
Adliye Vekili Bay Şükrü Saracoğ- · 

Iu dün sabah müddeiumumi Bay Hik
met Onat ile hirlikte Beyoğlu ceza 
mahkemelerini gezmiş, saat on beşte 
vapurla İznıire ~itmiştir. 

Yek~~ İzmirden Çeşmeye gidecek. 
oradan Odemişe giderek köşkünde bir 
müddet istirahat edecektir. 

Korkulu günler 
Dün akşamki gazeteler, heyecan· 

h başlıklarla donanmışlardr. Batı
daki Akdeniz gürültüsüne Uzak Do
ğudan top uğultuları karıştığını o· 
kuduk. Dünyanın sinirleri, her gi.in 
yeni bir akorda çekiliyor. Hiç biri· 

nin de kulağa hoş gelen tatlı bir 
perdesi yok. Hepsinden çarpışan 
iskeletlerin, kuru kafaların sesi ge· 
}iyo.r. 

Yazan: S. Gezgin 
cümle ile dökülüvermiştir. O glilrı· 
yüzlü dost maskenin ardında, nasıl 
korkunç dişlerin bilendiği anlaşıldı. 

SIHIIAT VEKiLi AVRUPA.YA 
GiTTi 

Sıhhat Yekili Bay Refik Saydam 
iki ay mezuniyetle Anupa seyahatine 
çıkmışhr. 
VAıl VEKiLi ANKARAYA GlTTl 

Vali vekili Şiikrii Ankaradaki Em· 
niyeti Umumiye müdürlüğü vazifesi
ni başka birine denetmek üzere dün 
akşam Ank~raya ~itmiştir. 

Vali Yekili Ankarada ihrkaç ~n 
kalacaktır. Bu 'mü~det zarf mda viJa· 
yet işlerine rnli mua\ini Hüdai Ka
rataban. belediye işlerine de belediye 
reis muavini Bay Ekrem vekaleten 
bakacaklardır. · 
BAY 111l'TTA0B VE BAY KANSU 

ŞEHRİMiZE GELDİLER 
DahiliJe Vekaleti sivasi miisteşan 

Bav Muttalib ve Maarif Vekaleti si
yasi müste~arr Bay Nafi Kansu dün 
Ankaraclan ~rlı rimize gelmişlerdit·. 

Bav Kansu hugiin. Bav Muttalib 
yarın döntrektir. 

YENi YOZG4D VAl.JSI 
Y ozıı;ad ,·alili~ine tav in olunan 

Canakkale ,·aliııi Rav Abdullah Seyfi 
diirı 11Phrimize µ:elmiştir. 
KÖSTF:NCEYF: G/DP,N MEBUSLAR 

Sam!!un mehu•m Bav "l\fehmed Ali. 
"Rursa mehnsu !lav Sadettin Fnid, 
İstanbul mf'hmnı Hayan Fakihe. Dev
let Sura'lı daaYİ dairesi rei!ıi Bay Saf
fet diin Rorr:-.:1ya rnpurile Köstence
ye gitmişlerdir. 

İspanya ihtilali, başladrğı gün 
rejim silah1armm denendiği büyük 
bir poligondu. Gömlek modaları -
nm propagandalarile birlikte dök • 
tükleri namlular da orada çarpışı -
yordu.· İlkin alttan alta süren bu 
iç yangınım başındakiler, son gun· 
lerde maşkelerini attılar. Şimdi a
çıktan açığa "Biz bunu ıstıyoruz, 
böyle olacak!,, diyorlar. Bir takım
ları daha ileriye giderek, ihtilalin 
bir ideal kavgası değil, bir demir 
madeni meselesi olduğunu da sakla
madılar. 

Kendi toprakları üstünde bu ka· 
dar açık ihtirasların şahlandığını gö
renler, ne duyuyorlar? Nasıl dü
şünüyorlar? diye sormak zamanı 
artık gelip geçti sanıyorum. Başka 
hiç bir i§aret olmasa bile, yalnız 
hududsuz salahiyetli bir devlet baş· 
buğunun: 

- F rankonun zaferini istiyoruz. 
Çünkü' orada zengin demir maden· 
leri var! 

Demesi, ikiye parçalanarak bo
ğazlaşanların akıllarını başlarına ge· 
tirmeye yeter. Çünkü ispanya da. 
vasının bütün yaldızı, bu bir tek 

Araya girenlerin. yangını ku· 
rükliyenlerin kimi, Bilbao'daki de· 
mir ocaklarına vurgundur: kimi ı) 
lopraklardcı.ki cömerd tarlalarn goı; 
koymuştur. 

Yalnız temiz, ferağatli göıı iill,.r
dc yer tutan ideal, pazara crkarılclr, 
kantara vuruldu. Bütün di.inyunın 
anladığı bu acı gerçeği, sade lsr.cn
yada karşılıklı siperlere gömülüp 
biribirine siingü sallayanlar mı duy
madılar~ 

Bu yangınm ilk parladığı gün
lerde, karanlık çağların din ''e mcz· 
heb savaşları tarihlerden yere indi 
sanmıştım. Fakat sonraları, hacii· 
seler durulup tortusundan ayrılınn 
yanıldığımı anladrrn. Bütün bu a
lev ve ölüm diyarında inandan c~cr 
yoktu. Hesablı ve planlı birşe:vdi. 

Hemen hemer. Büyük Kavgad2n 
beri, hiç rahat yüzü görmedik. 
Mütareke, barışmalar, konfcraı~s· 
l~r, muahedeler, protokoller hep 
bırer laf yığını olarak kaldı. Kan 
dinmedi, tüfek sesi kesilmedi. Or. 
tada büyüyen tek birşey var: Me· 
zarlıklar! 

Yarın ki torunlarımıza karsı nasıl 
hesab vereceğiz bilmem!.. E~er he
nüz sinirlerinin dizgini büsbüti.in 
kopmayanlar el ele verip kundak
çılara, insahğın şu uzlasmaz düs • 
manlarma karşı cephe ~almazlar

0

sf\ 
korkarım, ki ateş her tarafı saraccı.k 
ve yirminci asır, dünyanın değilse bi. 
le medeniyetin sonu olacak! -
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soN· HABERLE:R ···. İngiltere ve Fransa 
(B~ tarafı 1 incide) 

rmı beyan etmektedirler. 
kaydedilmektedir. 

INGILIZ KABiNESi YARIN 
TOPLANll'OR 
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Dün öğleden sonra yapılan toplan· 
tı esnasında yalnız İngiltere, İtalyan -
Alman planına kat'i surette muhale· 
f et etmİ§tİr. Diğer bütün murahhas
lar İspanyadaki muhasnn taraflar i· 
tin rnulıarih hakkı tanmmasmm bey
nelmiJel deniz ticareti için pek teh· 
li.keli olacağını çünkü şimdi İspanyol
ların ellerinde bulunan modenr silih· 
Iar vnsrtasile Cebelüttarık boğazını 
bilfiil ahloka altına alabileceklerini 
,.e Atlantik denizile su,-en kanalına 
doğru Akdeniz yollarını kesebilecek
lerini beyan etmişlerdir. 

lngiliz Başvekilinin beyanatı 
1 
Askeıi muaygenattan 

. Hava vergisi 
Londra, 3 ( A.A.) - İngiliz kab~ 

nesi pazartesi sabahı toplanacaktıf• 
Kabine, dahili meseleleri tetkik er 
mek üzere çarşamba güniindenberl 
içtimaa dnet edilnıİ§tir. ''Bu··ıu·· n maı·ı kudretı·- kesıımigecek 

Ankara, 3 (Telefonla) - Or· Bununla beraber Eden'in diplo' 
matik nziyet ve bilhassa ademi ırıii' 
dahale komitesinfo saptığı çıknısJ 
dolayısile hasıl o!an vaziyet hakkrO' 
da arkadaşlarını tenvir edeceği ınıı' 
hakkaktır. 

mizle • ı A h 1 dunun muhtelif sınıflarında, jan • 

S 1 a a n 1 Y O r U Z darına, askeri mekteb ve müessese· 
J J lerde kazandan iaşelerine imkan gÖ· 

Hariciye Nazırı da Akdenizin lngiltere 
için bir emniyet yolu olduğunu söyledi 

Londra, 3 (A.A.) - Başvekil 
Clıamberlain bugün öğleden sonra 
Birıııinghamda miintehiplerine hita· 
hen hiiyük hir nutuk söylemiştir. 

Ra vekil, son yapılan intihabatın 
aıill etiıı sivasi idarelerde deği~iklik iste 
ınediği rı; ;:(:isterdiğini kaydettikten son 

ra 1ı•~1~\mıef n ilk vaziff"sinin memleket 
te lilıı:ı tı:lı süratle ilerletmek olduğu
nu ve İngiliz te,..Jihatmm birçok dev
let murahhaı:;lannm ve bilhassa dev
let mümessillerinin ve keza domin
yon deleı:;elerinin büyük bir memnu
niyetle kabul ettiğini söylemiştir. · 

Chamherlain silahlanma ile müte
rafik olarak ticaret endiletri ve ıiraa
ti de ilerletmek 18zım geldiğini kaT 
<letıni§ ve demiştir ki: 

hudutları haricine ta§ırmamak ve hu 
memleketin erazi tamamlılığmı temin 
etmek olduğunu söylemi~ ,.e demi~tir 
ki: 

.. İspanya iJe ~n veya bu hükumet 
arasında tercih göstermeksizin nor 
mal ve dostane miinasebetler idame 
ediyoruz. Ademi ınüdah:ıleyi büyük 
itina ile tatbik ettik ve buna riayet 
gösterdik ,.e İn~iliz yardımı her iki 
taraf m mültecilerine de yapılmıştır. 

Son haftalar zarfında )ladr:d, sivil hal 
kının Valan~iya yolu ile ve İngiliz 
hasthane gemileri vasıta~tle tahliyesi 
için Valans hükfunetiyle müzakereler 
yapılmıştır . ., 

.Miiteakihen Eden, Akdenizden 
bahsederek ~nn ları söylemjştir: 

rülmiyen erler, erbaş ve çavuşlar, 
gedikli küçük zabitlerin aynen ve 
bedelen aldıkları muayyenattan ha· 
va kuvvetlerine yardım vergisi ke
silmemesi kararlaşr.ırştrr. 
Ankara mıntaka reisinin 
sporculara bir tezkeresi 

Ankara, 3 (Telefonla) - An
kara klüplerinin mıntaka heyetini 
değiştirmek üzere bir toplantı yap
tıklarım dün bildirmiştim. 

Mıntaka reisi bu münasebetle 
Ankara Gücü reisliğine bir tezkere 
yazarak hareketi-, teşkilat içinde a
narşi çıkaracak mahiyette gördüğü. 
nü, bu vaziyette ısrar edilirse ceza 
vermek mecburiyetinde kalacağım 
bildirmiştir. Mmtaka reisinin bu 
tezkeresi klüplerin işini bir an evvel 
tacil etmek lüzumunu ortaya çıkar
mıştır. 

Bazı diplomatik mahfeller, İspan
yadaki muhasnn taraflara '\'erilecek 
muJıarih hakkının karasularına inhi
sar etmesini ''e deniz karakolu siste
minden vazı:;eçilerek bunun yerine 
bütün İspanyol limanlarına kontrol 
ofisleri ikame edi1mesini telkin et
mektedirler. 
SALAHiYETLi FRANSA UAHAFi· 

LI NE DÜŞÜNÜYOR? 

Roma, 3 (A.A.) - Havas ajansı' 
nm muhabiri bilrliriyor: 

Henüz son söziin sörlenmediğıoı 
bildiren ademi müdalıale komitesiuio 
tf'bliği burada bir fer ahlık tevlid et' 
mi~tir. Romanın komitenin dağılma' 
aınr istemediği zannedilmektedir. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
MÜT ALEALARI 

Paris, 3 ( A.A.) - f tal ya ve Al' 
manyanm mukabil teklifleri hakkm' 
da E<;lıo de Paria gazetesinde Perti' 
nax, Roma ile Bedinin Ftansız ve fn• 
gilizlerin eaf dillik Ye korkaklık:larmUI 
hudutsuz olduğunu aznnetmekte ol' 
duklarmı yazmaktadır. 

Şimdilik Amerika ile ıniizakereler 
apılmaktadır. iki devlet araşmda bu 

hapta memnuniyet ' 'erici bir anlaşma 
elde edileceği ümit olunabilir. Ancak 
"a~i sosyal ı;;Jahata giri~meğe imkan 
yoktur. Çünkü memleketin bütün 
mali kudrrti silahlanmaya tahsis olun 
mu§ttır. Bununla beraber hükfımet 
hir sosyal ıelahat projesi hazrrlrya
caktır. 

"Akdeniz İnıdltere için yalnız bir 
geçid yolu de;;ildir. Akdeniz İngilte
re için en miihim bir emniyet yolu· 
dur. İnp;ilterenin İspanyol meselesine 
karşı gösterdiği alakasızlık bizzat ken· 
di menfaatlerini ihmal ettiği ~eklinde 
tefsir edilmemelidir. 

Allcıhk Federasyonu ikinci 

Paris, 3 (A.A.) - İtalya ve Al
manya tarafından İngiliz • Fransız 
planmm reddedilmesi hak.kında tef
sirlerde bulunan aalihiyettar mahfel· 
ler, Fransanm, İtalyan ve Almanların 
talebi mucibince İspanyaJaki muha
sım taraflara muharib hakkı verilme· 
sine katiyetle itiraz edec"ğini çünkü 
böyle bir tedbirden yalmz asilerin 
istifade edebile<'eğini beyan etmekte
dirler. 

Pertinax. Bilbao muharebesinio 
geçenlerde Hitlere müracaat eded 
Franco'ya 22.000 ki~iye malolduğund 
ila\'e eylemektedir. 

Petit Parisien yazıyor: 
''Kontrolün yalnız İspanyol· Fraıı 

sız hududunda ibkası bıı.kkmda Al' 
manya ,.e İtalya tarafından vukubıı"' 
]an teklif, serke~lik derecesini bul• 
maktadır.,, 

Londra, 3 (A.A.) - Hariciye na-
7.ırı Eden bugün Bougbtonda söyledi· 
ği bir nutukta İspanya yaziyetini tet
kik etmiştir. 

Eden. İngiliz hükumetinin esaslı 
11edcfini İ-panyol harbini İspanyol 

İngilterenin Franta ile olan mü· 
nasebatı mükemmeldir. Ve bu dostluk 
hiç kimsenin aleyhine müteveccih 
değildir.,, 

Nihayet Eden, demittir ki: 
"Bizim silahlanma programnnu.: 

bütün devletler ve bilh:ıssa kUçük 
devletler tarafından ıulb lehinde bir 
hareket olarak kar§ılanmaktadrr. 

Muhacir ve mültecilere 
yeni ·muafiyetler veri~di 

Ankara 3 (Telefonla) - Dahi-} hacirlerin aldıkları muhacir kağı. 
liye Vekaleti muhacir ve mülteci· dı tarihinin tesadüf ettiği yıl ıo· 
lere bahsolunan muafiyetlerin tat- nundan itibaren bet sene, iki nu
bik şekli hakkında yeni bir karar maralı iskan mıntakasında serbest 
vermiştir. surette yerle§enler için de üç sene 

Vekalet, serbest muhacir ola. olacaktır. 
rak kabd edilip isediği yerlerde 21 Haziran 934 den evvel Tür 
yerleşenlerle gerek serbest ve ge- kiyeye gelmit olanlar bu muaf-i 
rek iskan kanunu mucibince hü- yetlerden istifade edemiyecekler
kumet tarafından yerle§tirilmiş dir. 
muhacir olarak memlekete kabul · 

edilenıer?e~. memur ve mü:!.::.h- a··len lngiliz Kralı 
dem vazıyeLınde olarat maaş ve 
ücretle çalııan muhacirlerin de Neden aleUlcele 
vergi muafiyetlerinden istifade c· • •• U U ? 
dip edememeleri hususundaki te· gömulm Şl 
r~ddüt üzerine bu karan vermiş· Sofya, 2 (Hususi) - Londradan 
tır. telefonla bildirildiğine göre, eski İn-

Karara göre, iskan kanununun giliz kralı Yindsor dükası Edvard son 
nesrinden sonra herhan~i bir su· zamanlarda aleyhine ~ayj olan dedi
retle TürkJyeye gelerek serbest kodulara, Evening Standart gazetesi· 

· muhacir olarak kabd ve kendile· le cevah vermi~til'. 
r~ne muhacir k~~~dı verilmif olan· Tahtı terkedi~inden bugüne kadar 
ların istekleri He yerleştikleri ma· 
hallin bir ve iki num:ualı iskan eski kral, hiçbir gazetede kendi rıza-
mıntaknsr oldu~una göre 3.5 sene- sile bir tek satır yazı yazdırm~ı§lL 
lik ver~i faaliyetir.den istifode İlk defa olarak bir gazete ile dediko
edeceklerdir. dulara cevah verişi büyük bir alaka 

Kanun r.Juh:ı.cir tıfatım haiz uyanclmmştır. Çünkü bu alaka kral 
olar.lann verpi muafiyetini mut- ailesini \:Ok yakından müteessir eden 
lak S!lrette kabı1l etmiş veya oldu- bir meseleye aittir. 
ğundan huni r ister memur ve iı- İngiliz sarayınm ~ki hadinılerin· 
ter müstahdem o!arak umumi den Horald, ölen kral Gecırgeun ce
mülhak ve h~susi bfücelerden veya nazeı>inin o~lu EdYnrdm enıri üzerine 
münferit veya hükmi gabıslardan çok acele defnedildiğine dair bir şa· 
maaş veya ücret alsınlar, isterlerse yia çıkarmıştır. f ddiaya göre, defin 
bir n:eslek veya sanatla iştigal et- ameliyeı:ıi o derece süratli olmuştur ki 
mek surctile k::-.~znr. temin etmek- ~ray mareşali icaheden merasim şe
te bulunsunlar mutlak surette ver killerini yapamamı~tır. Şimdi hu şa
gİ muafiye~inden is~ifade edece!<- Yiayı gazete ile tekzih eden Edvard 
le:·dir. Yalnız mcafinet k:ızanc. de<likoduyu p:ayrikah:li ta:>avvur bir 
tcprak, y:::ı.pı, yol vercilerbd~m ol::. m·durma telakki etmekte ve bahasının 
caktır. a~ele gcimühneı ini kenc!isinin değil, 

Buh!~n. miıvazene. h?lva kı:v· :-"nesinin i ted '~ini söylemektedir. 
vetlerine yardım ergileri alınacak- Oç vekU buglln Ankara-
tır. d il 

Serbest surette yerle•en muha· an ge yor 
cirlere ait mı..afiyet b:t~lan~ıcı ,ru- Ankara, 3 (Telefonla - Ma. 
kardaki hükümlere mütenazır ola-l liye, Ziraat. ve lktısad Vekilleri bu 
rak bir numaralı iskan mıntaka- akşamki trenle lstanbula hareket et· 
smda serbest surette yerleşen mu· tiler. 

reisi çeklldl 
Ankara, 3 (Telefonla) - Atı· 

cılrk federasyonu ikinci reisi Yarbay 
Fikret istifa etmiştir. 

ANKARADA YENi BiR KLOP 

Ankara, 3 (Telefonla) - An
karada bulunan Izmir Altay klübü 
mensubları burada Altay isimli bir 
klüp teşkiline karar vermişlerdir. 

Bir tayyareci 
kadın 

BiJgiik Okganasta llay
boldu ise de bulundu 

Ayni mahfeller, İtaly3n • Alman 
planmm beynelmilel kontrol yerine 
İspanyadaki muhasım taraflar mari
fetile yapılacak hir ablokayı derpiş 
ettiğini ' 'e bu taraflardan hiçbirinin 
böyle bir ablokayı temin edecek vazi· 
yette bulunmadığını bilhz.:tsa Franea 
ile şimali Afrika arasındaki muka,·e
leye sekte ,·erebilecek hadiseler do
ğuracağını ilaxe eylemektedirler. 

Diğer cihetten Fransanm Pirene 
llududundaki kontrolü ihka ettiği fa~ 
kat PortPldzin hu,lqdunun İne.iliz mil 
§ahitleri taraf rndan kontrol edilmefr 
ne mani olduğu tebarüz ettirilmekte
dir. 

Fransanm hayati menfaatlerini "e 
bilhassa Akclenizdeki münakalatnu, 
beynelmJel vaziyetin ,·elıamet kesbet
me~ine mevdan ,·ermeden, müdafaa 
etınek azn.;inde olduğu ehemmiyetle 

Epoque, Ami du Peuple ,.~ Oeuvre 
gazeteleri Fransa ile İngilterenin İtal" 
ya ile Almanyanm Akdenize hükmet"' 
melerine müsaade edemiyeceklerini 
kaydetmek edirler. 

Populaire gazetesi yazıyor: 
"Bitaraflık:, eğer müessir bir kont" 

rol ile teyid edilmez \'e ecnebi gönül• 
lüleri derlıal geri çağmlmazsa, ademi 
müdahaleden fazla bir kıymet teski1 
etm--.---~--~-

Le our gazetesi, Franco•nun ec-
nebi gönü1lülerin geri t;:ığrrılmasmı 
kabul ettiğini yazmaktad1r. Bu gaze
teye göre Franco, Salamanca hükii" 
metinin muharih sıfatını tanıdığı tak• 
dirde hiitiin ecnebi göniillü1erini geri 
gönderece.ğini Paria ve Londraya bil
dirmiştir. 

Yunanistanda ı ırak Hariciye Nazırı 
Altı komünisti yaka- 1 ahrana vardı 

••k Af l Tahran 3 (A.A.) - Perıembe 
lıyana mu a B günü saat 18 de Naci Asil refa• 

oeıilecek 
Atina, 3 (Hususi) - Zabıta 

Kaybolan tayyareci kaduı Ameliya tarafından aranıp da şimdiye kadar 
ele geçmiyen altı komünisti yakala· 

San Franıisko 3 (A.A.) _ Ho· yanlara veya doğru olarak saklan· 
noluludan alınan bir habere göre, dıkları yerleri haber verenlere mü· 
tayyareci Amelia Earhartd, büyük kafat verileceği Atina vilayeti em· 
Okyanusa düımü,tür. niyet tC§kilatı tarafından ilan edil • 

miştir. 
San Fransiako 3 (A.A.) - Ka· Aranan komünistlerden Teon. 

dın tayyareci Earh3.rt, §İmdiye ka- Santon ve Menihtan eski mebuslar· 
dar bulunamamı~tır. 

dandır. Bunlann her biri için veri· 
Bir taraftan sahil muhafızları lecek mükafat 7 5 bin drahmidir. 

tayyarenin saat 20,30 dan sonra diğerleri için de elli~er bin drahmi 
havada kalamayacağını ve tama- verilecektir. 

~~le madeni olduğuwiçin s.':1yun yü- Makedunyada şiddetli 
zunde duramayacagını ıoylemek-
te, diğer taraftan da tayyareyi in- fır tına 
şa edenler ıu geçmez hazineleri Atina, 3 (Husus,) - Dün Ma· 
sayesinde tayyarenin babnadan kedonya taraflarında birdenbire ha
daima suyun sathında kalabilece· va bozulmuştur. Selanik ve civa· 
ğini iddia etmektedirler. rmda şiddetli hrtma zuhur etmi§ ve 

Honolulu deniz üssü kumanda· pek çok yerlere dolu yağmı§tır. 
nı, araştırmalara iştirak etlt!esi TUrklye avclları Flllbedekl 
iç.in emir almıştır. foplantaya gidecekler 

Halen .Honolulu. d_a bulunan bir Sofya 2 (Huıuai - Romanya, 

katinde bulunan Irak Hariciye 
nezaretinin yüksek memurlarilı 
birlikte hududa vaııl olmuı ve bit 
İran .murahhas heöeti taraf ında11 
kar!ılanmışln'. 

Tahrana geldikleri zaman Irak 
Hariciye nazırı, ve maiyetindeki 
zevat lran Hariciye nazın Sami vı 
birçok zevat tarafından kabul edil 
mişlerClir. 

Irak heyeti azalan ikametlerini 
tahsis edilmit olan Sahipkeraııl 
sarayına yerleşmişlerdir. Naci A' 
sil cuma günü öğle yemeğini H~ 
riciye nazın Sami ile birlikte yiy.,
ceklerdir. Bu sabah Naci Asil ili 
lrakm Tahran elçisi Samin in ziy.' 
retini iade etmişler ve buudan ıod 
ra Şehin!ah tarafından kabul edf 
lerek yemeğe ahkonulmuşlard!~ 
Öğleden sonra Naci Asil, veliaır 
tarafından kabu 1 edilecektir. Nf' 
zır, bu akşam Ba!vekil ile konıf 
tacaktır. 

Tahran 3 (A.A.) - Dr. Rüttli 
Araa bugün ıaat 1 O da İran ma~ 
ları sergisini gezmİ!tir. · kaç torpıdo muhrıbıle 20 kadar Türkiye, Yugoslavya Yunaniıtan ve 

tayyare ve ltasca vapuru Earhartı Bulgaristan avcı cemiyetleri mu· 
aramaktadırlar. rahhaıları on bir ve on iki haziran --------------

H ı l 3 (AA) Atı d 1 . F"l'b d b' l ,... .... ~~~!!!!··---·"' ... _...... _ __...::·:ı··· ono u u · • - aı e- gün erı ı ı e e ır top antı yapa· .. _ ... ___ ..... .. "" ...... - .. 
nizini geçmekte olan kadın tayya- caklardrr. Hüseyin Rlfat 
reci Earhartm denize inmeğe nıcc ., d L t n 

h . d'l' T "an aı ına l(omu a - 1u··, L1-e manzunı bur olduğı.• ta mın e ı ıyor. :ıy- fl v 
yarecinin akibeti henüz hem de- ıarına maıi saıahigetı 1 Mevla-na 
ğildir. Tayyareciden Honolchı tel- Ankara, 3 (Telefonla) - Jan-
sizine gelen bir telp.rafta daln .,a- darına seyyar piyade komutanları· •• b Al • 
rım saat uçmağa kifayet edecek nm 2500. jandarma mekteblerile 1 ru aı erı 
benzin bulunduğu bildiriliyordu, seyyar tabur komutanlannm 1000 çıktı_ tımaJ Kütüphanesi 

Honolulu 3 ( A.A.) - Kadın liraya kadar pazarlıkla alım ve sa· 1ıtanbul -"""" 
tayyareci Earhart bir İngiliz gemi- ı tım yapabilmelerine Vekiller Heye· r.:::.-ı:::::-.::ı::::::::::m::::::::::;:::•:;;D_.....-
si tarafından kurtarılmıştır. 1 tince karar verilmiştir. 
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Birinci rivayet " 
Rivayete nazaran; 131 8 - 13 2 O 

seneleri esnasında bir şaban ayı or
talarında Kastamonu halkmdan Ha
fız Halil isminde bir medreae tale· 
besi Çorum taraflarına gitmiş. Mak
sadı da ; ramazan ayında, oradaki 
köylerden birinde, imamlık ederek 
beş on kurll§ (cer) etmekmiş... A
radan ramazan geçmiş... Bayrarn 
geçmiş... Hatta, bayramın üzerin
den bir iki ay geçmiş.. Hafız Halil, 
medresesine avdet etmemiş.. Tabi
idir ki bu hal, medrese müderrisinin 
:ve diğer talebelerin nazarı dikkatini 
celbetmiş. Hükumete haber ver • 
mişler. Hafız Halil aranmış; taran
mış. Tahkikatın ucu , ( ... ) ismin
deki bir köye dayanmış .. Hafız Ha
lilin o köye girdiği zabıtaca tesbit 
ediimi,. Köy halkı sıkı bir isticvab. 
tan geçirilmiş .. . Fakat köy halkı, 
- kadın, erkek; hatta çoluk ço • 
cuk - hepsi de müttefik bir lisan 
ile: 

- Haşa.. Köyümüze böyle bir 
hocanın girdiğini görmedik. 

Demişler ve bu müşterek ifad • 
!erinde de ayak diremişler. e 

Zabıtanın ve adliyenin b .. t .. 
l k

. u un 
araştırma arı, a ım kalmış Za 
vaUı Hafız Halil de, artık eb.;di e~ 
kayıplara karı§mış. y 

Aradan, seneler geçm· N'h 
t b ış.. ı a-

ye u esrarengiz me.. ı b' c ·· ı ~e e, ır taraı--tan şoy ece patlak v . 
M 

v errnı§: 
eger, Hafız H 1·1· v 

k .. b" ( 1 ,. a 1 ın ugradığı 0 oy, ır a evı) kö .. . . 
Halil, misafir odası~aırnı.~. Hafız 
Yip içtikten ( • guzclce ye. 

. sonra vaızlık) k d . 
ni şöyle <: b" .. u retı-e ır tecrub t k . 
mı.• K· .1 e c me ıste· 

:ı-·· amı en I .. 1 · · d · 1.. a evı o an oda halkı 
:~~ak /8 

am tarihine aid bir habis 

- (Hazreti Mua · ) R 1 .. ekrem efend' . . vıye • t!Su U• 
"d· O unızın (Vahiy katibi) 
ı ı. nun mert b . 
yüktü ki. d'V e esı o derece bü -

• ıger sahab · k. 
nun eline su b'I d·· eı ıranı, o· 

ı e okem 1 d" Diye b" t k l ez er ı. • ır e er eme .. 

MEZHEP KAVGALARI 
SÜNNİLİK VE SllLiK MÜCADELE.Sİ 
Tefrika numarası: 1-2 

re adamı - Tıpkı Zekeriya pey· 
gamber gibi - o testere ile ikiye 
biçmişler. 

- E, cesedini ne yapmışlar I .. 
- Onu bilmiyorum .. 
Bana bu hikayeyi Sivasta anlat· 

mışlardı. Anlatan da şöyle böyle 
bir adam değildi. Mühim vilayet 
kadılıklarmda bulunmuş, sonra da 
oradaki temyiz mahkemesinin en 
yüksek erkanı sırasına ithal olunmuş 
bir zat idi. Bu zat, muhtelif kim· 
selerden işittiği bu rivayeti, çok sa· 
mimi bir lisan ile nakletmişti. Yal
mz, şu sualim, o zata garib gel
mişti: 

- Pekala, efendi hazretleri .. 
Acaba zabıta ve adliye kayıdlarma 
müracaat edilse, böyle bir vukuat 
dosyası bulunabilir mi?. 

Birkaç saniye düşündükten son
ra, şu cevabı vermişti: 

- Keşke Kastamonuda iken şu
nu araştırmış olsaydım. 

Hiç kimseye bühtan ve iftira et
meyi aklından bile geçirmiyen bu 
muhterem zat, yalnız işittiklerini 
bana söylemişti. Eğer bu hususta 
resmi bir tahkikata girişmiş olsaydı, 
hiç şüphesiz ki, (rivayet edilen) bu 
hikayenin mühim bir maksadla uy· 
durulmuş bir yalan olduğunu öğre· 
necekti. 

İkinci rivayet: 
Bir akşam.. Ortalık kararıyor .. 

ğa düştü boğuldu. 
Diye bir vaveyla koparılıyor. 

Fak.at ne olduysa zavallı çerçiye o· 
luyor. Bir daha izi bulunamıyor. 

Bir müddet sonra mesele mey
dana çıkıyor. Zabıta ve adliye der· 
hal harekete geçiyor. Uzun bir tah 
kikat başlıyor. Birçok şahidler din
leniyor. Artık cinayet bütün üryan. 
lığı ile meydana çıkıyor. Mahkeme, 
tam caniler hakkında hüküm verece
ği zaman, - her nedense - mese· 
le birdenbire örtbas ediliyor. 

- Neden? .. 

Bana bu hikayen nakleden 
zat da o kadar boş ve muhakemesiz 
bir adam değildi. Kendisi, Sivas 
kazalarından birinde ikamet eden, 
gün görmüş.. Bir hayli seyahatler 
etmiş . . Oldukca mühim bir s~rvet 
sahibi .. (Seyid ~Kazım) isminde bir 
(Alevi dedesi) idi. 

Ona da ayni suali sormuştmn: 
- Şahım 1.. Eğer zabıta ve ad

liye kayıdlarrna müracaat edilse; ~
caba böyle bir muhakemenin dos • 
Yasına tesadüf edilir mi L 
. Seyid Kaz_ım, bu sualimi pek ga· 

rıb bulmuş gibi evvela yüzüme bak
tıktan sonra, omuzlannı kaldırmakla 
iktifa etmişti. Halbuki Scyid Ka • 
z~ma koskoca bir sened verebilirdim 
k~:. bu rivayet de, (birinci rivayet) 
gıbı, kirn bilir kimin tarafından uy
dur~lınu§ br martavaldan ibaretti. 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

bahsedilir gibi titizlendi: 
- Nesini anlatayım, hey efendi. 
Dedi ... Ve sonra, elindeki kırba· 

cm ucunu hafif hafif hayvanların 
sırtında gezdirerek ağır ağır ~lave 
etti: 

- Bunlar.. Haşa, haşa.. Yet
miş iki milletten hariçtir... Ar.ayı, 
bacıyı, avrattan tefrik etmezl~r ... 
Kadın, erkek, çoluk, çocuk bir oda· 
ya dolarlar. Ortaya bir mum yn!<ar· 
lar. Sonra meydana bir horuz ko· 
yuverirler. Bu horuzu mumuı! üs-
tüne doğru kışalarlar, Horuz kanat
larını çırparken mumu söndürür. O 
mum söndü mü, artık. .. 

Tuhaf tesadüf... Arabacının sÖ· 

zü, yarıda kalmıştı. Çünkü, ağır a· 
ğır giden hayvanlar, birdenbire ·:ir· 
kerek şahlanmışlardı... Eğer araİJa
cı sözü kesip de derhal dizginlere 
kuvvetle yapışmış olmasaydı, belki 
hayvanlar parliyacaklar; başı; ıı:.la 
bir i~ çıkaracaklardı. 

- Hayvanlar neden ürktiilcr?. 
- Geçeni görmedin mi 1. 
-Hayır. 
- Mübarek, önümüzden hısım 

gibi geçti. Hiç böylesini gfü ı~e
miştim. Tam, bilek kalınlrğında . 

- Kızılbaş mı? 
- Hayır canım.. Mefrct bir 

uzun hayvan... Bu sıcakta bize za· 
ran dokunurdu ama.. Bereket ver
sin ki, aktı gitti. 
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ilave etmek mümkündür. Fakat 
biz, sözü uzatmak istemiyoruz; al'lo 

t:k meselenin hakikat cephesine ge
çıyoruz. 

"' .. 
Mezheb ihtilafı ne zaman ha~. 

ladı? .. j 
Bu sualin cevabı pek uzun ol. 

makla beraber, bunu küçük bir 
çerçeve içine sıkıştırmak da mÜm• 
kündür... . İşte cevab; 

- (lslamiyet} te, (Saltanat) ın 
başladığı gündenberi ... 

Mezheb ihtilafı, salim ,,.e dü. 
şünceli kafaların içtihad ve kanaat
Ierile değil; şahıslara karşı gösteri
len perestişkarlıkların neticesi ola • 
rak başlamıştı. 

Hazreti Muhammedin tesis etti
gı (İslam cumhuriyeti) nin dördün
cü reisi olan İmam Ali'yi, mahirane 
~iyaset oyunlarile deviren muaviye; 
ılk defa olarak (lslamiyette salta • 
nat) kurduğu zaman, is1am camia
sının birliği derhal ikiye ayrılmıştı .• 
Bir kısmı lmam Aliye ve onun oğul
larile torunlarına sadık kalmışlardı. 
Diğer kısmı ise, (Emevi saltanatı)' 
nr yaşatmak için (Şam halifesi) nin 
etrafında toplanmışlardı. 

Arada kanlı bir cidal başlamıştı. 
Fakat tam seksen sene bu cidal yal
nız Arablar arasında kalmıştı; Türk
ler; bu kanlı mücadelelere uzaktan 
seyirci kalarak fiilen alakadar olma· 
mışlardı. 

Kerbela çöJleri, Dicle ve Frat sa
hilleri, Hicazdan Basraya kadar u
zanan o koca arazi parçası, kanlara 
bulanmıştı. Şam ordusu tarafından 
mukaddes (Mekke) beldesi muha • 
sara altına alınmış.. Allahın müba. 
rek kabcsi taşlanmış. . (Resulü ek. 
rem) in haremi şerifi tam yetmİ§ 
gün ahır haline konularak Şam sü
varilerinin atlan bağlanmıştı. 

l ı 
Emeviierin b. . . h . ye gırışm§ ... 
Ir meth.. ırıncı alıfesini br hay. 

usena t · O 

Otuz haneden mürekkeb bir köye, 
bir çerçi giriyor. İki tarafında bas· 
malar, alacalar, inciler, boncuk
lar dolu heybe sarkan merkebini kö
yün misafir odasına sürüyor .. 

Üçüncü rivayet: 
Bu garib tesadüfün, saf arabacı 

üzerindeki tesirini anlamak istemiş
tim: 

Türkler, Şam halifelerinin son 
senelerine kadar bu işlere karışma· 
mışlardı. Fakat, Şam saraylann • 
dan verilen emirlerle idare olunan 
hükumetin siyasetinden de son de. 
recede bizar olmuşlardı. ' 

alevilcrin d" ~ mış. rada bulunan 
taban tab uşunce v? zihniyetlerile 

Bir gün, birkaç Alevi dostum, 
bana şunu anlattılar: 

s ·· I . ana zrd hır takını sözler oy emış ... 
- .öunu <llıjı~ . 

'--ı"dd ti' ,Tora. ... ı.~.1 •. . utı.. ... 0 e n son haddin "'. • .... 

- Tanrı misafiri kabul eder mi
,.: siniz?. 
- Diyor. 

Bir ramazan günü; hocanın biri, 
camide vaazederken; (Şafii) ler ile 
(Alevi) ler arasındaki münaferetten 

- Gördün mü?. Sen krzılba§· 
lan zemmediyordun. Allah razı ol
madı. Galiba haksızlık ettin. 

Demiştim. 

Şam halifeleri, Arab milletinden 
başk~ hiç bir millete (hak ve refah) 
vermıy.orlardı. Malik oldukları hu· 
~~dsu~ ülke. dahilinde yaşayan bü • 
tun mılletlerı adeta bir esir gibi kul
lanıyorlardı. 

le ve tokatl la H t gelmışler. SiJ. 
meydanı ":: .. a ız Halili köyün 
tah na suruklemişler lk" k 1 

tasr geti · J • ı a as 
tahtanın rrnış er, adamcağızı iki 
sıkı bağla~';8jna Yer~eştirmişler. Srm 
Büyük bir t § ar. A~ını tıkamışlar. 

Çerçinin manzarası, köylünün 
hoşuna gitmiyor. Onun uzun hı. 
yıklarmı, göğsünün altına kadar 
inen sakalına karışmış olduğunu gÖ· 
renler arasında: 

bahsediyor. Ve: 

- Şafii mezhebine göre, bir kı
zılbaşm, zehirli bir yılandan hiç bir 
farkı yoktur... Zira, lmam Şafii 
hazretleri büyurmuşlar ki: 

"Her kim ki bir kızılbaşı katlet· 
se.. Katil aletini kul1anan kolunu 
sıvayıp bir bal küpüne daldırsa .. o. 
radan çıkarıp bir dan çuvalına sok
sa, kolunun üzerine ne mikdar da. 
rı yapışmış ise, ol mikdar sevab 0 • 
lur .. ,, 

Arabacı cevab vermemiştC Bel
ki de vermek istememişti. Sadece 
kubacm ucunu biraz daha kuvvetle 
hayvanların sırtında gezdirerek:· 

Uzunca bir: 
- Deeeh!. 

Şam halifeleri, en zalimane si
y~setlerini. Türklere tatbik etmişler· 
eli. w Muavıye, Ernevi saltanatını kur 
d~gu zaman Türkler çok zengin • 
di .. Ye. ~ürkistan, bütün Asya me· 
denıyetının merkezi idi. 

estere getırmi•ler B· 
:ı- • ıça. - Bu kızılbaş herif köyümüze 

nereden g leli' Y" ·· ·· 
görsün. 

e · · uzunu şeytan 

llbawH~ınlJllllı.....__ 111111 
'""""""'" '"'"'-"''11111111111111 

Diye bir fısıltı dolaşıyor. (T: akat ?e ~l~rsa olsun; bu adam, 
. ?rt mısafırı) olduğunu söyle • Sağlık 

Se rvisimiz 
· RU!1J1f doktonırı:ıu.ı Pa.ıarte 
nat on bel buçuktan Yirn:ı.Jye Si 11Uılert 
ı:etemız ldarebanesfııde, Cmnarte~ar 11'• 
de ıaat H ten 19 a kadar Llleu 11lzılert 
•Partıı:nanıan lkind d&lre Uç Tal'Yarı 
dalma okuyucularımızı Yedi ku nunııırada 
bilinde kabul eder. Po11 tauka. 

AYn! eekilde diş doktorlannuz da 
yucuıanmızm emirlerine hazır but Oku

tadrr. Dfş doktonımU2 Fahrettın :nıaıw 
Parmakkapı İstfkllJ caddesinde 127 §inen 
rada paza.rteat gUnlert saat H Ue 2~uı:ııa. 
amda bulundufu gibi doktor Necau ara. 
il de Karaköy Mahmudiye cadd at Pak· 
numarada ea.Jı \l'e cuma ...t• .. !erl a::..ı 1

-2 
ı d k ut e~ ,,,_ ••at. 
er e o uyuc arnnızm dişlerine bak 

lar ve ufak ted .... acaı,.. 
A 4 •uertnJ yapacaklardır. 

YDl zamanda B~ilttae tl"llmvay 
deıf Erip apartmıaııı.nda aUnı:ıetçl E ca~ 
Fidan muhtaç okuYUcutarımızm çoc ınııı 
lanm ıunnet edecektir. Uk ' 

Ayrıca AJQaray Perte9 .,, .... 
.ı:..czan.,.., ya. 

nında 852 numarada etltınetçt ve sıhhat 
memuru Nurl E§ıılz KURUN doktorunun 
Tereceıt eııjekslyonlan behertnı yedi ku· 
pon mukabilinde ve aboneıer1nı.121 eıı ebt 
ven eeraltıe çocuklarmm •llııı:ıet ıımelfo 
yeJerlnJ Yapacaktır. 
İllmlerfnl yazdlğtınız doktor, dl§-;! ve 111n 
netçilere mtıracaat ederken KURtn.run 
hizmet kup0tıundan yedi t&ııe götUrnıek 
IAzmıdJr. 

. 
ı---K UR U'N --: 

Hlzmeı kuponu 
Su kuponu gaz t e e •dareatne geUrenJer 
1 - K~Uk IJlnıarmı paraau ba.atırırlar 
2 - KUl"!Ulwı hekimlerine para.a baktm
ltrlu. 

tU~D ~ Rukı.ılc ve maıı mUıavtrlerlae ber 
anua yollarnıı paruıı sorup l!ğrenlr. 

mıst B .. ı · .. . ~ ır. u soz erı soylıyen bir ada-

d~ı kabul etmemek mümkün degıv· ı. 
ır O · · · nun ıçın, Yarım ağızla: 

- Buyur, ağa, 
. Diy?rlar, misafire odanın köşe· 
sınde bır yer gösteriyorlar. 

Ahalisi tarnamile sünni olan kö
yün delikanlıları, ellerine geçen bu 
fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Bu 
koca kızılba§ ile eğlenmeC7e karar 
veriyorlar. 

0 

1 
.. Tesadüf bu ya?.. O gün, köy· 
u17rd~n biri bir tavşan vurmuş. Er
tesı gun derisini pazara götürüp sa· 
tacakmış.. Hemen o köylüye gidi
Y?rl~r. Tavşanı alıyorlar. Derisi· 
nı Yuzüp köylüye veriyorlar. Hay· 
':a~ın şeklini bozmadan güzelce pi· 
şırıyorlar. Bir tepsiye yerleştiriyor· 
lar. Getirip çerçinin önüne koyu
Yorlar. 

Çerçi, birdenbire irkiliyor: 
- Bu, tavşan. 
Ötekiler, cevab veriyorlar: 
- Evet. Tavşan. Bugün vu-

Buldu. Tazedir. Hiç merak etme. 
uyur ye ... 

Çerçi, birdenbire yerinden fırlı
Yor: 

. - Bu melun yenir mi hiç.. Eli
nı sürene lanet olsun. 

Diye bağırıyor . 
y '(ay lanet ha... Elini sürene .. 
a?ı : vurana, yiizene, pişirene ve 

g~tırene lanet; öyle mi?. Bu söz, 1 

;oy delikanlılarının gücüne gidiyor. , 

ıerhal ~u katr kızılbaştan intikam 

1 a mak lazım geldiğine hükmediyor
lar. Ertesi gtin çerçi köyden çıkar 
çıkmaz takib edıyorl r. Bir ırmak 
kenarında yakalnnıyor. Boğulup 
ırmağa atılıyor. Ondan sonra da: 

- Vay.. Zavallı misafir, ırma-

Diyor. 
Bunu nakledenlere sordum~ 
- Siz, bu sözleri, bu hocanın 

ağzından bizzat işittiniz mi ( 
Derhal cevab verdiler: 
- Hayır. Başkalarından İ§İttik. 
- Onlar, camide bulunup da 

bu vaazr işitmişler mi?. 
- Bilmiyoruz. 
Sözü uzatmağa lüzum gorme

dim. 
Dikkate şayan bir muhavere: 
Sivastan Sıcak Cermiğe gidiyo;: 

dum. Yaylıda yalnızdım. Düz bir 
yolun en tozlu yerine gelmiştik. A· 
rabacı, fazla toz kaldırmamak için 
hayvanları ağır ağır sürüyordu. 

Karşımızdan kadınlı, erkekli bir 
köylü kafilesi geliyordu. Bu köylü 
kafilesi, birdenbire arabacıyı sinir • 
lendirmişti. Onun bu snirlenmesi, 
benim de nazarı dikkatimi celbet 
mişti. 

Laf olsun diye, sormuştum: 
-l. Ne ol. Neye öfkelendin?. 
- Bu herifleri ne zaman görsem 

tüylerim ayağa kalkar. 
- Bu köylüleri mi?. 
-Evet. 
- Kim bunlar? .. 
- Kim olacak.. Sözüm yabana 

kızrlbaşlar. 
Cevab mühimdi... Fakat ben, 

bununla iktifa etmemiştim. Kızıl· 
başları görünce tüyleri ayağa kal • 
kan bu cahil, saf ve muhakemesi 
kıt adamın bütün hislerini öğrenmek 
istemiştim. 

- Kuzum.. Ara sıra, bu kızıl. 
baş kelimesini işitiyorum. Fakat ne 
olduğunu bilmiyorum. Şunu hana 
anlatsana ... 

Arabacı, tiksinilen bir§eJ-:den 

Demekle iktifa etmişti. 
o\l •• 

Ben Sivasta iken Zara k·azası 
dahilinde bir isyan olmuştu. Yazi· 
f em hasebile pek yakından temas 
ettiğim bu isyan hadisesinin hulasa
sı şu idi; 

Yarr mecnun ve muhteris bir 
adam olan Koçkiri aşireti reislerin· 
den biri, f stanbuldaki Türk düş • 
manlarınm iğfalatına kapılmış; 
Türklere karşı nankörlük yoluna 
sapmıştı. Gene kendisi gibi sivri 
akıllılardan bazılarım tahrik etmiş ; 
bir bardak suda, koca bir fırtına ya. 
ratmak istemişti... isyanın mahiye
ti, tarnamile siyasi .bir manzara arz. 
etmekte idi. Fakat muhit, derhal 
buna mezhebi bir şekil vermişti. 

İsyanın elebaşıları, saf ve cahil 
aşiret halkını coşturup harekete ge· 
tirebilmek için: 

- Türkler, Ermeniler gibi bizi 
de tehcir edeceklermiş... Silaha sa
rılalım, kendimizi müdafaa edelim. 

Demişlerdi.. Nasılsa bu propa
gandayı duyan o civardaki (sünni) 
Türk köylerinin bir takım boşboğaz • 
ları da: 

- Ne duruyoruz~. Kızılbaşlar 
silahlanıyorlarmış.. Bizi, kamilen 
öldürecekler, mal1arrmızı da yağma 
edeceklermiş. 

Muaviye, saltanat ve servet 
hırsını tatmin etmek için Tü kl · "f d'· , r en 
zaı uşümıek istemişti. Bunun için 
d_e, muayyen fasılalarla Horasan ve 
cıvarma Arab muhacirleri göndere· 
rek bunları Türk köy ve kasabaları 
a~~s~.na ~erleştirmiş. . Sonra, oraya 
b~.yuk ~ır Arab ordusu göndermiş .. 
T ur~lerı yavaş yavaş silahlarından 
tecrıd t · · O e mıştı.. nun vefatından 
sonra da; halefleri, ayni'°siyasete de. 
vam eylemişlerdi. 

b .. Ni~ayet. bu Şam halifelerinden 
~rıncı Yelıd, (Kuteybe) isminde 

bır kumandanr Horasan vaı·ı·~ · . . ı ıgınc 

tayın etmış, büyük bir ordu ile O· 

raya göndermişti. Fakat bu ku • 
rna?danrn Şam sarayından aldığı 
emır, şundan ibaretti: 
•v "Bütün Türkistanı baştan başa 

çıgnemek.. Türklerin bütün s t 
v d · erve 
ı e me ~.nıyet eserlerini Şam saray. 
arma gondermek . ., 

Kuteybe, - tıpk·ı zalı"m H" 'b' .h uccac 
gı ı.:::- cı an tarihinin pek az kay. 
dettıg~ ~erharnetsiz kumandanlar • 
~an bın ıdi. H~~as?na yerleşir yer-
.ş?1e~ derhal T urkıstanın istilasına 

gırışmışti. O tarihte büyük Türkis-
~~1 !~kil eden küçük Türk beyleri, 
bırıb_ırıl~ mücadele halindelerdi. E
~evılerın zalim kumandanı bu va. 
zı.~etten kolayca istifade etmiş; bü. 
yuk zaferler ele geçirmişti. 

Diye, meseleye büsbütün başka 
bir şekil ve mahiyet vermişlerdi. iki 
tarafın tahrikatı da kafi derecede 
tesirini göstermişti. Hükumet İcab 
eden tedbirleri alıncaya kadar, iş iş
t~n. geçmişti .. ~sırlardanberi kardeş 
gıbı yaşayan ıkı unsur; cahilane te
lakkilere uyarak biribirine hücum 
etmişlerdi. Beyhude birçok kanla. 
rın dökülmesine sebebiyet vermiş· 
lerdi. 

~ ~ . 
Bir kısmı, dedi kodu mahiyetin

de rivayetler; diğer kısımları da yan
lış zehab ve telakkilerden ibaret 0 • 

lan şu misallere, daha birçok şeY.ler 

Şam halifesinin kumandanı, mil
Y?nlar;a Türkü imha etmişti. Yalnız 
bır şehri istila ettiği zaman, Türkle-
ri. astığı da: ağaçl~rıı:ım irntidadı, beı 
kılometreyı geçmıştı. Dünya me • 
deniyetine analık eden Türk mede
niyetinin eserleri kamilen yağma e· 
dilmişti. Türk serveti ile, Türk me
deniyet eserlerinin en kıym~tlilerini 
Şam saraylarına nakletmek için Ho. 
rasanda bulunan deve ve katırlar bi. 
le ık.afi gelmemi§ ti. (Arkan var). 
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Enver Paşanın ölümQ Arnavut
lukta Bir kitap münasebetile ye

niden mevzu bahsoluyor 

Otuz kişi ile Bolşevik 
ıerine karşı yapılan 

süvari
harp 

Fransızca haftalık Gringoire ga
zetesinde B. Leon Treich, Enver 
paşa hakkında bir müddet evvel bu 
gazetede ne§rolunan yazılan hatır
latarak, Mohammed Essad bey'in 
"Allah eu grad !,, (Allah büyüktür!,, 
isimli kitabından bahsediyor ve bu 
eserin Enver paşanın, Orta Asyada
ki eSTarengiz ölümünden evvelki 
günlerine aid yeni malUınat verdiği. 
ni söylüyor: 

Üçü de yabancı memleketlere 
gitmiş olan Enver, Talat ve Cernal'ı 
yakalamak için Sultan, sefirleri ile 
Sovyet Rusyaya müracaatta bulu. 
nuyor. 

Leninle Enver biribirlerini anla
yaınazlardr. Biri coşkun bir realist· 
ti, öteki heyecanlı bir mistik. lki· 
si de biribirlerinden kendi planlarmr 
tatbik ınevkiine çıkarmak için isti
fade etmeyi düşündüler. 

Enver, Lenine, kendisinin Tür. 
kistandan, Türkmen ve Afgan gö
çebelerinden toplayacağı bir ordu 
ile, Hindistanı almağa gitmeyi tek
lif etti. Lenin Hindistam zaptetme· 
nin mümkün ol..ıcağını ::annetmiyor
du, fakat Orta Avrupada Hindis· 
tan istikametinde koparılacak bir 
harb, lngilterenin o zaman Mosko
va hakkındaki fena düşüncesini baş· 
ka tarafa çekmeğe yarar <liye bu te· 
şebbüse girişmeyi kabul etti. 

Müthiş bir hayalperest olan En
v~r,. derhal ken~sini 400 milyonluk 
b~~ ı~paratorlugun başına geçmiş 
gordu. Daha sonra Rus istibdadını 
sarsmağı da düşünüyordu. 

Leninle bu ittifakı elde ettikten 
sonra Enver, Bakuya gitti ve ora
da yapılan bir kongrede Şarkın ya
kın olan kurtuluşunu müjdeledi. 

. Bu eski Türk generali ve halife· 
nm damadı hemen hemen mukad· 
Cles bir insan gibi itibar gördü. En. 
~~~· Asyayı islam birliğiJ Türk bit .. 
I:g! ve Avrupalıların katliamı için 
sılah başına çağırryordu. 

Bu defa bolşevik nazırları !.:or .. 
kunç müttefiklerinden korkmağa 
baş~a~ışlardı. Komünist meclisi bir 
hal.ıf~lık kongresine çevrilmek üze· 
re ıdı. Enver, Leninden fazla Asya 
müslümanlannın manevi kılaguzu 
oluyordu. . 

.. Vataı:Ianndan koğulmuş birçok 
~ urk zabıtl~ri. daha yavaş yavaş ge· 
lıp Envere ıltıhak ediyorlardı. Da
vasına büyük bir fedakarlıkla ba wl 
olan bu erkamharb kadrosile En!; 
Buharaya girdi .. 

. . .. Megalomanyası bütün kuvve
tıle ortaya çrkm1ştı ve kendisi bu 
k b 

. . na 
ur an gıttı. 

keme eden askeri hakimlerden biri 
olan süvari generali Budyeni bun • 
lar arasındadır. 

Bu harbte iki taraf biribirlerinden 
kuvvetçe çok farklı idiler: Orta 'Asya 
daki kütleler yerlerinden kımıldama
mzşlardr. Enverin yanında bir avuç 
adam vardı. Böyle olmakla bera -
ber harb iki sene devam etti. Os
manlmm zaferi o şekilde oldu ki 
step ahalisi ona, bütün Türkistanda 
yarı ilah gibi tanınan Orhan ismini 
verdiler. 

Asıl askeri kudreti bu liarbte 
meydana çıkmış olan bu asinin ma· 
nevraları karşısında mağlub olmak· 
tan bıkan kızıllar yeni bir silah kul
lanmağa karar verdiler: Bu silah, 
ihanet olacaktı. 

Gepeu'nün en mahir adamr olan 
Agabekov'a Türk reisini "ele geçir
mek,, emri verildi. 

Agabekov, yerli tüccar kryafeti· 
ne girerek, En verin V ahş Sur hat 
nehri üzerinde, Sarayhisar'daki ka
rargahına girdi. Bütün karargahı 
yüz adam muhafaza ediyordu. 

Bunu haber alan Budyeni en 
seçme üç bin süvari topladı, Üzerle
rine Buharalı elbise giydirdi ve on. 
larla beraber, 4 ağustos 1922 de, 
Enverin bulunduğu vahaya gitti. 

Enverin adamları, tebdil kıyafete 
rağmen, gelenleri daha ufuktan 
görür görmez bir Rus alayının o 
muntazam yürüyüşünü tanıdı. Mu. 
hafızları, erkam harbiyesi ile bera
ber, şeflerinin elli kilometre kadar 
ötedeki Afgan dağlarına kaçmasını 
rica ettiler. Sevgili paşalarının kaç· 
ması için lazım gelen müddet zar
fında Rusları durdurtmak vazifesini 
üzerlerine alryorlardı. 

Fakat, vakit geçmişti. Enver 
ve arkadaşları yüzükoyun sürüne • 
rek, vahadan kaçmağa başladıkları 
sırada, mitralyözler durdurdu. Bud
y~ni, .. ka~nl~rın yolunu kesmek için 
ıkı suvarı mıtralyöz kıtası gönder • 
mişti. 

Enver, gülümsiyerek, yanında
ki zabitlere döndü: 

. - Efendiler, sondur bu. Hepi
mız çarpışarak öleceğiz. 

Elini cebine götürdü, vaktini 
bekliyerek sakladı~ eldivenleri çı • 
kardı, taktı ve emir verdi: 

- Süngü tak, ileri 1 Silahları ciol
durun ! 

Otuz arkadaşının başında, Kur· 
anın ölülere okunan .. y asin sure· 
sini okuyarak, bolşevik süvarllerine 
doğru atıldı. 
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isyan hala yatış
tırılamadı mı? 

Moming Post gazetesi Belgrad 
muhabiri yazıyor: 

Yugoslav siyasi rnahafili, Arna
vutluktaki siyasi buhranın devam 
ettiği havadisile çalkanryor. Bura· 
ya bildirildiğine göre Arnavutluk 
harbiye nazırı General Araniti'yeJ 
beş aylık "mecburi mezuniyet,. ve
rilmiştir. Vazifesi başına dönmesi· 
ne müsaade edilmiyecektir. Çünkü 
General Araniti, bundan evvelki is
yanı çıka.ran Ethem Totonun isyan 
hareketinden haberi olduğu halde 
tedbir almamış olmakla itham edil
mektedir. 
. Diğer bir habere göre, General 

Araniti, mezun değil, memleket 
içinde bir köyde nezaret altındadır. 

Yukarı ve aşağı rütbeden birçok 
zabitlerin tevkif edildiği bildiriliyor. 

Kral Zogoya karşı yeni bir is • 
yanın hazırlanmakta olduğu haber· 
leri şayidir. 

Şimal kutbunda 
Sovgetlerin yaptıkları 

fenni tetkikler 

Sovyet tayyarecileri Şimal Kut· 
buna gitmeğe muvaffak oldular. 
Fen alemindeki bu büyük zafer bü· 
tün dünyada takdirle karşılandı. 

Sefer heyetinden bazıları Mosko· 
vaya döndüğü halde dört kişi orada 
kamp kurup fenni tetkikat yapma· 
ğa kalmıştır. Bu resimde bunlar. 
dan F edorov'u hava vaziyetini gös. 
teren aletleri tetkik ederken görü
yoruz. 

Şimali Afrikada 
Türkler 

Yazan: 

Aziz Samih ilter 
(Erzincan Mebusu) 

lkinli cildi de cıktı. Takımı ~ 
kurus. Her kit;bcıda, hususiyle 
V AKIT Kitabevinde bulunur. 

Yeni eserler 

Aile ansiklopedisi 
Türk ne§riyat yurdu tarafından 

bu isimle bir yemek kitabı neşrine 
başlanmıştır. Kitab forma forma 
ç1kanlmaktadır. İki forma çıkmış· 
tır. 

ilkbahar selleri 

. Enver, Moskova ile alakasını 
kesti, birkaç ay evvel, kızıl nüfu. 
zu~~ kabul etmemek için Buhara 
emırı~e karşı isyan etmiş olan aşi
retlerın başına geçti. Dünkü müt
tefiklerile bir harb başladı. (Bu harb 
Avrupada hiç duyulmamıştır). En
ver bir müddet sonra en mükemmel 
Rus kıtalan ve en mahir Sovyet as
kerlerile çarpıştı: Bilhassa Frunse 
ve, geçenlerde r uhaçevski~ muha· 

GUD doğufı> 
Gllıı batışı 

Sabah namazı 
Oğle na.mazı 

Ddndi nauı.azı 
A.k.§am namazı 
Yatsı namazı 
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.-lfer Gün.Bir ın'rillUiye 

Harbe giderken 
bir öpüş! 

Harek"et için herşey hazırdı. Ba· 
vullar bağlanmıştı. Öğleden sonra 
hareket edilecekti. Nereye? Fransa
ya I 

Ağustos günlerinin müthiş sı • 
caklığı içimi kasıp kavuruyordu. 
2 1 yaşımın macera hevesi, yakıcı 
bir arzu halini almıştı. Vatan uğrun
da dövüşmede geç kalmak endişesi• 
le müteharriktim. Şu sual 'de bu a· 
rada zihnimi kurcalıyordu: Memle
ket dışı, acaba ne vaz!;yette, .. nasıl 
yer?. 

Kışla avlusunda bulunmak üzere 
belli zaman, gittikçe yaklaşıyor. 
Evden dışarıya uğrayıp da yakınlar· 
la vedalaşmağa pek az vakit kaldı. 

Tramvayda otururken, en iyisi 
geriye dönmek olduğunu düşünme· 
ğe başlamıştım. Gitmekten ansızın 
cayar gibi olmuştum. Bu vedalaş· 
ma, beni korkutuyordu. Ürküten 
şey, annemle kız kardeşimin ahü 
vahu, bu halden şikayetleri ve dö
kecekleri göz yaşlan değildi. On· 
lan teselli ve inşirah verici birkaç 
sözle yatıştırabilirdim. Fakat, ha· 
bam 1 Onun böyle bir zamanda ne 
hal ve harekette bulunacağını bir 
türlü tasavvur edemiyordum. 

Babamı hepimiz pek severdi.lt; 
yalnız kendi kalabalık ailesi için ya· 
şayan ve uğraşan iyi babamızı ... Hiç 
bir vakit izin almadan didinen ba · 
bamIZI... Biricik isti rahatı; büyük 
ve güzel bahçesini temizlemek, mey. 
ve ağaçlarını aşılamak, çiçek ve zer· 
zevat yetiştirmek, kümes hayvan
ları ve arı beslemek olan babanuzr .. 
Binlerce büyük ve küçük_ hadiseler 
bize öğretmiştir ki o da annemizi 
ve. f) ~.,...,uğu'l"n ~'\, Aevtnekte! ve;~ 
celi, gündüzlü yalnız bizim retah 
içinde yaşamamızı gözetmektedir. 

Fakat, vaziyet böyle olduğu 
halde, biz kendisini hiç nüvazişli 
görmemiştik t Annemi veya kız 
kardeslerimi öptüğünü, yahud da 
sadec; okşadığım hiç hatırlamıyo ~ 
rum. Artık erkek çocuklarına kar· 
şı olan vaziyetini kıyas ediniz! Bu· 
nunla beraber, hepimizle de çok 
defa o kadar neşeli konuşurdu, ki 1 
Birlikte şarkı söyler, ıslık çalar ve 
akşamları iç açıcı, eğlenceli hikaye· 
ler okurdu bize... Fakat, teessür 
uyandırıcı bir vaka oldu mu, kaşla· 
rmı catar, çehresi, karanlık bir ifa· 
de al~r, hal Ve tavrı sertleşir, kaba· 
laşırdr. Büyük babam fücceten öl
di.iğü ve onun bilhassa bağlandığı 
büyük kardeşimin izi dağ başında 
kaybolup da birkaç gün bulunama
dığı zamanlarda böyle olmuştu. Biz, 
böyle zamanlarda garib bir korku 
ile, onun bu değişmesine akıl er· 
diremeden kendisini hürmetle sÜ· 
zerdik. 

Ve şimdi, ben, onunla veda
laşacaktım. Bu son ayrılış olacak· 
tı belki de; çünkü, gidişim, harbe 
gidişti. Babam, bunun ne demek 
olduğunu pekala bilirdi. 1870 - 71 
harbinde, Almanya ile Fransa bo • 
ğazlaşnken, evi barkı yanmış, ken 
disi de - 16 yaşında bir delik.an· 
lı ! - yaralı lan tasımak suretile 
harbe İştirak etmişti. Bütün harb 
müddetince bu işi yapan babam, bi
ze çok defa harbte gördüğü dehşet· 
1i şeyleri anlatırdı. . 

Tramvaydan indim ve aşina evi, 
ağaçlıklar · arasında gördüm. Ba • 
hamla vedalaşma zamanına intizar 
halindeyken, azametli günlerin bü-
1i.in ulu duyguları, şimdi geri dön· . .,.. ,.. 
meKtey ...... 

Bütün aile, o sıra"da yemektey
di. Babam, masanın baş tarafında, 
yazın alışkın olduğu gibi yenleri ge· 
niş, bol gömlek giymiş, rahat ra· 
hat oturuyordu. 

Hassa alaYının levend ve k"ıvrak 
küçük zabiti, sevinçle selamlandı, 
yeni kül rengi üniforması beyenile. 
rek gözden geçirildi~ Onlar. bugün 

1 
I 

Yazan: 

lHl aı 1rı1 s IF n tz 
~ . ...-........-.......-......-......-.. ...-....~...-..........,_,~ 

.LA.-.N&...X..L\.LKLKLKL , 

benim hareket edeceğimi Cla.ha bil ~ 
miyorlar. Sanıyorlar, ki "şöyle bir,, 
uğradım[ J 

Söylemek zorunda kalış.mı, içimi 
parçalıyor. Söyler söylemez de, İ§• 
te göz yaşlarr.. Hepsi ayağa kal • 
karak, etrafımı çepeçevre sarıyor• 
lar. En küçük kız kardeşim, çiçeli 
toplamak için bahçeye koşuyor. ı 

Ben, ağlıyanlan okşuyorum, 1 
gülüyorum, kendilerine teselli ve~ 
riyorum. Bunda kederlenecek bit 
şey olmadığını, muharebenin bir 
kaç hafta içerisinde herhalde bitece
ğini ve sonra da tekrar geleceğimi 
tekrarlryorum. Ayni ;amandş. dil§• 
manlara dair budalaca bazı nükte ,. 
ler de eavurarak, yeis feveranmı. 
muvaffakiyetle bastırıyorum. An • 
nem, üzüntü ile, daha bir şeye 
ihtiyacım olup olmadığım soruyor. 
Hayır. fakat, ne yazık ki derhal 
uzaklaşmalryım. Bunu söyleyince, 
gene öpüşmeler ve ağlaşmalar. 

Yalnız babam oturduğu yerde 
kaldı. O, hiç ağız açmadı. Ben de 
gözlerimi kendisine çevirmemekle 
beraber onun bakışlarını seziyorum. 
İşte şimdi de ona doğru yürüyorumc 
Bu errada, ötekiler geq çekildiler,. 
Odaya birdenbire sükut havası ha· 
kim. 

ocıul:ı'n'it& ,.... . ...~aıc. guler 
yüz maskesini muhafaza etmeğe 
gayret ediyorum. Bir tekallüs şek .. 
linde takındığım bu maske, aptalca 
şaşkın bir gülümseyiş tesbit ediyor. 
Babamın, rahatsızlığın izleri hak • 
kolunan taş gibi ciddi çehresi karşı· 
smda, cesaretim kırılıyor. 

- Gene görüşmek üzere, baba 1 
O, uzattığım elimi tutmuyor. Sağ 

elini uzatarak enseme koyuyor ve 
başımı, kendisine doğru çekip, in· 
diriyor. Birdenbire o kadar ürküyo· 
rum, ki elini tutmağa el atıyoruliQ.o 
Fakat, eli kuvvetlidir ve benim o • 
nun hareketine uymam gerek! 

Ve derken, bir öpüş hissediyo• 
ru~, sert sakal ve bıyık kılları a• 
rasmdan gelen hemen hemen ıztı • 
rablı dudakların yumuşaklığını an· 
cak farkettiren şiddetli bir öpü§····• 

Birkaç dakika için, etrafımda her 
şey çöküyor. Kendimi, tamamile 
varlığımın en derinliğine değin sihir
li bir kudretle nüfuz eden bu öpüşe 
verıyorum. . 

Sonra, hahamın eli, ensemi bı· 
rekıyor, gevşemiş olarak babamın 
dizine düşüyor. Şaşırmış, içim kar~ 
makarışık olmuş bir halde doğrulu
yorum. Babam, gözlerini yüzümde 
dolaştırmıyor. Dalgın dalğın önü· 
ne bakıyor. Kimse birşey söylemi· 
yor artık.... Daha fazla söylen eceli 
ne var ki zaten! 

Ben, sendeliyerek, bir kasır • 
gaya tutulmuş gibi, acele bir davra• 
ruşla odadan çıkryorum. 

Bu, babamın beni ilk. ve son 
öpüşüydü. Aradan aylar geçip de 
eve döndüğüm zaman, kendisi çok• 
tan gömülmüştü. 
Babamı ne zaman düşünsem, da· 

ima bu biricik öpüşünü hissederim. 
Bu öpüşte biriken şeylerin neler ol· 
duğunu ancak §İmdi öğrenmiş bulu
nuyorum: Sade korku ve ayrılıı 
ıztırabı ve bir babanın oğluna açık
ca söylemediği ısıcak sevgi değil; bu 
öpüş, ayni zamanda beni teşci edici, 
vatan için dövüşte ve daha sonra: 
gelen bütün o meşakkatli yıllarda, 
beni kuvvetlendirici ,''öz,. aşıl~aK 
için runnna ~<ürilmi§ti.t . 
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Şark vilayetlertmtzden mehtuptar: 

Aksakalh Abo 
Zirai kalkınmamızın iki büyük programı 

1 

Vaktlle bir yere giderken Uç be' sillhh ile 
gezerdik. Şimdi korkumuz bir kuttan kaldı. 
Eğer dağlarda kurt da olmasa her yare 
yanımıza çakı almadan gideceğiz. 

Çukurova su ışlerine 11 
milyon sarfedilecek 

Dersimliler kar§ı durmak iste- Pamuk isfihsala""fzmız 
mişler diye ben de duydum. Acr da 90 milyon 

çıkarılacak 
liralık 

dım onlara .. Vaktile köylerimizde b • • 
bir yere giderken üç beş silahlı ile ır sevzyege 
gezerdik; nerede karşımıza bir eş- B 
kiya çıkacak diye. Şimdi korku- uğday devasını 
muz bir kurttan kaldı. Eğer dağ-

. ' Abo 

" Malatyaya girerke .. .. . 
istasyonda trene bi n kuç~k hır 
ediyordum c·· .. nenJerı seyr-. ozum b' 1 günlerde b'"t•· ır ara ık son 
Dersim ser~e~:lga~e.telerde çıkan 
ihtiyara tak Jd erını andıran bir 

1 ı. Ak sakal "W •• nü geçiyordu. Onı ı . gogsu-
besi ile k l b w uzundakı hey-
du Dı'kk at a 8:lıgr yarıp ilerliyor 

· a ettım H' . yor. Fakat ö .. · ıç sendelemı-
d · · . nune gelenleri adeta 
evırırcesıne etrafa d w 

Trene gı' d' k agıtıyordu. 
r ı ve ond'"kt'' d 

H . u ore sor u • 
- angı t f • 
K .. ara ta oturacağım? 

ırıtık yuzün ·· d . . . . 
aipdiri idi. Bak ut erın ~ızgılerı 
cek bedeni k ış a~ı _çıktıgını eze. 
tt. . d uvvetını derhal fark e ırıyor u. 
Bulunduğum kompart .. 

terd. ımanı gos 
ım ve: 

- Burada oturamaz mısın?. di
ye sordum. 

Keskin bakışları ile süzdü. Ce
v~p ~.ermedi. ve yürüyüp :eitti. O
çuncu mevkıde köylülerin arasın· 
da oturdu. 

Aradan bir iki saat geçmitti. Ya 
nında oturanlardan birine sor
dum: 

- Bu ihtiyarın adı ne?. 
-Abo .. 
.O~unla konutmağa karar ver

mıttım. 

- Abo.~ dedim. Sana bazı ter 
ler ııoracagım. Cevap verir misin? 

- Ben ne bilirim, ki soracak· 
sın .. 

- Nasıl bilmezsin.. Bu kadar 
yaşa gelmişsin. Görüp geçirdikle
rini soracağım. 

Gülümsedi ve: 
- Sor bakalım .. dedi. 
- Kaç ya§ındasın? 
- Ben ne bileyim .. Nüfus kağ1• 

dında 60 yaşında olduğum yazılı. 
- Fakat maşallah çok dinçsin. 
- Toprağımız sağlam.. Daha 

şükür yerindeyim. Daha çok çalı-
şırım. 

- Ne İ§ yapıyorsun? 
- Bir yiılitin tarlasını ekiyo-

rum. Sonra ben asıl tütüncüyüm. 
- }(aç defa evlendin?. 
-Üç .. 
- Kaç çocuğun var? 
- Dört .. En küçüğü altı yaşın-

.da. 
Artık Abo ile ahbapça konu,u

yorduk. Vahşi bakı§larr tat1ı1aş
mıştr. Her suale ilk defa: 

- Ben mi? 
Dedikten ben de .. 
-Evet .. 
Diye mukabele ettikten ~onra 

cevap veriyor; sık sık gülüyordu. 
- Abo, dedim. Dersimde bir 

çok beyler hükumete karşı geliyor 
larmış. Buna ne dersin? .. 

Gülümsiyen gözleri biran için
de karardı ve kupkuru bir renk al· 
dı. Altmış senedir kızgın güneşin 
yakmakta olduğu tunç yüzünün 
derin kırışıkları gerildi ve: 

larda kurt olmasa her yere yanı- kökünden 
mıza çakı almadan gideceğiz . Bizi 
bu hale getirenlere karşı durulur halledecek bir 
mu hiç .. Beni Rus harbine almıt· 
lardı; Diyarhekirden kaçtım. Bug\J day Kanunu 

- Bir harp olsa cocuklarını as-
kere gönderir misin? p • • h J 

Abo gene biran içinde değiş- fOjeSI azır anıyor 
mişti. 

- Ben mi?. 
Diye fakat bağırır gibi sordu. 

Sonra: 
- Onları göndermemek değil, 

ben giderim. Fakat Allah hüku
meti bize muhtaj etmesin. 

Atatürk bizim namusumuzu ha· 
ğışladı. Bizim namusumuzu kayr 
rıyor. Biz ne diye kayırmayalım. 
Allah nüfusunu (nüfuzunu) kes· 
kin eyliye .. 
~boya: 
- lstanbula hiç gittin mi?. diye 

sordum. 
- Gidemedim .. dedi. Kilis. An

tep, Diyarbekire gittim. İstanbul 
bir şirin şehir imiş diyorlar. Ank~
rayı çok övüyorlar .. Ama ben hıç 
birine gidemedim. Bundan sonra 
da gidemiyeceğim .. 

Abonun resmini aldım. Hiç iti
raz etmedi. Biraz sonra arkadaş
larından biri yanına yaklaştı. 
Kulağına bir şeyler söyledi. Abo 
ayağa kalktı. Karşıma geldi ve 
bir çocuk gibi göz bebeklerini sü
zerek: 

- Beyim, dedi benim resmimi 
göıtermez misin .. Sen benim res· 
mimi çekmişsin? .. 

- Kim söyledi? 
- Aha, bu söyledi. Resmimi 

çekmişsin?. 
- Ama resim daha bu makine· 

nin içinde. Şimdi gösteremem ki .. 
- Aç makineyi de göster .. 
- Olmaz Abo .. Ama ben ıanP. 

gönderirim .. 
- ıGönderir misin .. Peki .. Ben 

Hududköyünde oturuyorum. Abo
yu herkes bilir .. 

Trenden indikten sonra beni 
tekrar buldu. 

- Allahaısmarladık .. Güle gü-
le yolculuk edin .. Beni unutrna>:ın 
Hududköyünde .. dedi ve b.aft ~le 
selamlayarak uzaklaştı. Dımdık 
ve süratli adımlarla ilerliyordu. 

N. A. 
,_..._ _____ _ 

Dr. Hafız Cemat 
LOK~tAN flEROt 

Dahiliye Mütehauısı 
Pazardan başka günlerde öğleden sonr• 

8811.t 12 5 tan 6 ya) kadRr letanbuld9 01VaD 
.Yolunda' 1104 l numaralı busus1 kabintslndl' 

hastalannı kabul eder. Salı. cumartr..s1 güP 
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ABONE TARiFESi 
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Tarifesi d n Balkan blrligi için oyda otuz 
kurug d l UIUr. Posta birliğine glrmly(>n 

yeri ro n da ) e-tnılş bcşl'r kuruş 

za meımır. 

ffirkl3enın hl'r p ııtıı merke1.lnde 
1 tTHUNn nb uır '.\'R71lır. 

Adres d ğl Urme ti • 5 kuruştur. 

Ankara, (Hususi muhabirimiz yazı· 
yor) - Ziraat Bankasının yeni kanu
nundan ve Ziraat Vekaletindeki deği

şikliklerden sonra, ziraat politikamız.da 
bir bünye tahavvülüne şahid oluyoruz. 

Köylümüzün istihsal hayatının te
melleri olan ve bütçemizin, dış ticareti
mizin ve döviz kaynalarımızın başlıca
ları bulunan ana istihsal maddeleri üze
rinde mühim programlar hazırlanmak
tadır. Bunlardan başhca ikisi: Buğday 
ve pamuktur. 

ON BiR MiL YONA KARŞI 
90 MiLYON 

Devlet, 3 l milyonluk ıu tahsisatın• 
dan on bir milyon lirasını yalnız Çuku· 
rova için harcıyacaktrı. Çukurovanın 

sulanmasına aid avan projeler ve etüd
ler yapılmıştır. Bedran, Seyhan ve Cey
handan açılacak kanallar, barajlar ve 
tali tessisatla Adana, Ceyhan, Mersin 
ve Tarsus ovaları, pamuk zeriyatının i. 
cabettirdiği muntazam iska servislerini 
cabettirdiği muntazam iska servislerine 
kavuşmuş olacaktır. 

Bugünkü hesapla şudur: On bir mil
yon lira sarfile su meselesi ve Çukurova 
için ciddi bir dert olan toprak ve işçi 

meseleleri halledildikten sonra Çukuro
va ideal tipte 1.000.000 balya pamuk is· 

tihsal edecektir • 
Kurulmuş ve kurulmakta olan milli 

dokuma endüstrimizin istihlak ettiği 

pamuktan memleketin bilvasıta kazana-

Tral1pıda moclem 

cağı döviz ve genişliyen iş hacmi dola
yısile i!r pazar inkişafııruz bir tarafa hı· 
rakılsa bile, bir milyon balya pamuk, 
bugünkü fiyatlara göre memlekete 90 
milyon liralık bir miktar kazandıracak

tır. 

934 de pamuk ihracatımız 13 029 

tona tekabül etmek şart'le 5.183.000; 
935 de 15.590 tona tekabül etmek şar
tile 6.783.000 ve 936 da da 22.785 to
na tekabül etır.ek şartile 9.485.000 lira 

idi. Bir milyon balya pamuktan bı:itün 

dahili istihJak ihtiyacı temin ed'ldikten 
sonra geri kalan 200-250 bin tonluk 
mktar memlekete - asgari bir hesapla 
90 - 95 milyon bırakacaktır. 

Su etüdlerini yapmış olan miit<"has

sısın raporundan §U cümlelere bak:ınrz: 
"- Su meselesi halledilsin. Çukurova 

Mısırın dünya pamuk ambarı şöhretini 
haklı olarak kendine alacaktır.,. 

MAKİNELi VE YÜKSEK KALİTELi 
iSTiHSAL 

- Ben dedi tütüncüyüm. Fakat 
~le senin verdiğin §U sıgarayı içi· 
yorum. Bir defa yaptığım tütün
den içmedim. Kanundan korku·ı 
yordum. Arayan bulur. Fakat ya-1..--------------1 
pan hiç kurtulmaz. 

lki sene evvel tanzim Cdilen yüksek 

kaliteli pamuk >'etiştirme plarurun tat· 

Trah·mrln umumi ::rrnnttc çnlr1acak cğitmrnler ders göriiyor 
bikine de devam edilecektir. 

Gene ayni plana göre bu sene, Sey

han, İçel~ Malatya, Diyarbekir, Elbiz, 
Edime, Maraş, Gazianteb , Antalya, İz· 

mir ve Manisa vilayetlerinin tamamile 
Aydın vilayetinin mühim bir kısmını 
yeni çeşid pamuk mıntakası içine alnu~ 
tır. 

Bu suretle yurdun belli başlı pamuk 
yeti§tirici sahalarının tohumlanndan ye
ni çeşitlerle tebdili işi filiyat sahasına 

girmi§ olmaktadır. Yeni çeşid pamukla
rın taşıdıkları yüksek vasıflar dolayısi-

Bu memurlar köylü ile beraber çalt§
makta ve köylüleri makine ile ziraate 

alıştırmaktadırlar. 

Önümüzdeki sene b:itün pamuk mın 

takalannda ziraatin makine ile yapılma· 

Köylüyü koruma 2 
st için bir program hazırlaruıv§tır. Pa
muk ziraatinin makinele§tirilmesinden 
memleket hesabına temin edilecek en 
büyük kazanç memlekette pamuk yeti§• 
tirmcye elverişli bütün sahalarda ziraat 
yapılması imkanının temin edilmesi ola· 

caktır. 
Ziraat Bakanlığı bugün bu mevzuu 

da pamuk işini kuracak ve kurtaracak 
bir anamevzu olarak ele almış bulunu· 
yor. Bakanlık memlekette pamuk eki· 
mine elverişli olan araziyi birer birer 
tesbit ettirmektedir. Bu tesbit işi bittik 
ten sonra pamuk ziraatine elverişli ol .. 
duğu tahakkuk eden yerler!de teşkil C"" 

dilecek pamuk kooperatifleri vasıtasile 
işletilmesi tatbik mevkiine konacaktır. 

:2.iııMi~·~ BUCDA Y MESELEMİZE GELiNCE 
Ziraat Bakanlığı hazırladığı istatis· 

tiklere göre ekim ile uğraşmakta olan 
ve nüfusumuzun yüzde 74 ün:.i teşkil 

ziraat t;nlı~malanrıdarı 
le iktisab ettikleri büyük kıymet, bu çe
şitlerin ekimi hususunda çiftçide büyük 
bir rağbet uyandırmıştır. Birçok vilayet 
terden bu çeşid tohumların istenmesi 
bunu bariz bir surette göstermektedir. 
Ziraat Vekaleti bu talepleri is"af etme
den evvel bu vilayetlerin iklimine elve. 
rişli gelecek tohumları seçmek üzere tec 
rübeler yapmaktadır. Bu sene bitecek 
olan bu tecrübelerden sonra buralarda 
yeni çeşid tohum dağıtılmasına ba;la

nılacaktır. 

Ziraat Vekaletinin bir taraftan pa
muk tohu;:nlarının ıslahat i ini başar

mıya devam ederken diğer taraftan da 
pamuk ziraatini makineleştirmek yo· 
]unda nasıl te.dbirler aldığını görüyoruz. 

DACITILAN ALETLER 
Bu cümleden olarak bu sene Seyhan, 

İçeli. Malatya. Elaziz, Diyarbekir, Ur
fa. Maraş. Gazianteb. Manisa ve Aydın 
vilayetlerine 260 p·.-nuk mizberi ve 350 
at çapası dağıtılmıştır. Bu makinelerin 

verimli bir surette çalışmalarını temin 

için huıuıi memurlar tayin edilmiıtirı 

• oden küçük çiftçinin yüz.de 81 ri • ya" 
ni sekiz milyonu geçen bir vatanda~ 
kitlesi • buğday, arpa. yulaf, mısır bir 
tek kelime ile hububat ekimi ile haya· 

tını kazanmaktadır. 
Ziraat Bakanlığı ve Ziraat Bankası· 

nın elele vererek ve Başbakanımızın 

değerli direktifleri altında tetkik edil· 
mekte olan bu meseleye şu teşhis konul 

mu~tur: 

BUCDA Y DAVASI HENÜZ HALLE· 
OlLMlŞ DEClLDlR 

"Türkiycde bir buğday meselesi var· 
dır. Bu mesele Türk köylüsünün içinde 
bulunduğu sıkıntılarla dünya ekonom:

sinin bize aid kısmının temelini teşkil 
ediyor. 

"Buğday davası bir kısım buğdayla
rın değil, fakat bütün buğdayların dev· 
let eliyle satın alınması ve milli buğday 
piyasasına gerek istihsal ve gerelc is
tihlak fiyatı noktasından devletin ha· 
kim olması şartile ve bu meseleyi her 
taraftan kavramakla ancak hallolunabi· 

lir.,. 
NELER YAPILACAK? 

Salahiyetli alakalıların koyduklan 

bu tc<1histen so:ıra. buğday iş'.ni tama· 
mile ~rganize etmek. istihlak, istıhsal 
ve ihracatı muayyen bir program içine 
almak için çok esaslı bir program ha. 

zırlanmıya başlamıştır. Yiik~ek Ziraat 

enstitüsü profesörleri. V ckaletin mütc· 

"(Sonu: Sa. 10 Sü. 1) 
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Kan tak.üzen L"mur BE>) tleu e:;ki,..i 
katlar ~ ardın1 giit'<.'ntİ)ordu. Bunun 
11;111 ha~kasım araclı. Bir mü<lclel 
Krc:ıi oğlu Siileyıııan Bı•yle lıirle~ti. 
.Fak.al hu Bey o dercı·e ku" eti i dc
~ildi. Ha lhukj l\T arnıuranm cenup 
'c ~arkında Ü:ıınan o~lu Orlıan Re· 
) in kun eti giltikı:e ı.;oğalıyor 'c hü 
Hin konı~u de' Jetler ;ıra,.ınıla onlarm 
zararına ol arak büyiiyor<lu. Eğer o· 
nunla hirle~ecek olursa Bizan&-ı elde 
dınPk tlalıa ko1a~ la~aC'aktı. 

ılaki SiliHi kı) ılarma ı;i.itürdü. Ayrı
ca lı 'rkaç bin ı;enç 'e dinç süvari 
yeni Sult.ını kar~ılamak üzere bek· 
li) en·l....lerdt. 

Kantaküzerı onlu~ile hirlikte Si
l j, ri bahra~uıa inıl i. 

Ressamların Matbuat · Umum Müdürüne verdikleri cevap 

Orhangazi altnıı~ ya§ların<la llir 
adanıclı. 

O Rırada bü:ıhütün güzelleşen 
pren:ıe;; Teocloranm güzelliği ona ka· 
daı· gelıni~ 'e hu ihti) ar padişahın 
kalbinde aşka yakın bir alaka uyan· 
dırııu~tı. 

Ilu teklifi yaptığı zaman Kanta
küzen o kadar ~a~mnadı. Çünkü o
nun i~in Jazm1 olan §ey Orlıangazinin 
dostluğunu ,.e yardımını kazanmaktı. 
Fakat prenses Tcodora sapsaı·ı kesil
di : 

- Mademki heni bir Türk Beyi
ne ~erecektiniz, niçin Umur Be)'le 
cdenmeme yardım etmediniz. Dal1a 
kun etli, daha merd 'e bilhassa daha 
genç bir hükümdardır. 

Dedi. 
- Lakin. o Eeni Lenden istemedi 

ki ... Despina i~iıı ne dediğini unuttun 
mu~ 

- Unutmadım. Lakin hu gibi ka
naatler zaman ile değieşbilir. 

- Ne yapmalı? 

- Sanmam kj benim Orhan Bey-
le evlenmeme razı olsun. Bir defa 
kcncfü,ine yazınız. Onunla akraba ol
mak arznlannı da tekrar ediniz. Eğer 
gene kabul etmezse \:nzge~crim. 

Kantaküzcıı kızının maksadım 
aıı l anıı~tr. Sahiden onun arzusuna 
<la i~tirak etmiyor değildi. Bunun i
•;in Umur Beye hir mcktub yazdı ve 
hunda kı::;kaudırıcı l>ir 1isan kullandı. 
.\yrıea r.renses Teodoranın ffürklere 
olan hayranlığını tekrar etti. 

l'apannı hazırladığı yeni Haçhla
rın ordu 'e donanması 1zmire geldi. 
Bu ku'' etler, Do fen Hi.imbert'in ku
ıııandasımla bulunuyordu ve eskile
rinden clalıa kuvvetliydi. 

Umur Bey Kantaküzen'in mektu
bunu birclcnbire on miı.li kuYYetle
nen düşman taraf mdan hücum ya
pıldı~ı sırada aldı. Zat.-n onun gö
züııde prenses İreninin kendisini sev

ıncı] iğini anladıktan sonra hiçbirşe
) in kıymeti yok gibiydi. Y aluız mem
Jelet 'e halk islerini hırakaınıyor; 
boynunun borcu ol<luğunu düşü
nerek gene titizlikle yapıyordu. 

Yazdığı ce' apta O rlıangazinin hü
) üklüklerini sayarak pı·euses Teodo
ranın Türklere karşı lıayranlıgmı 
takdir ediyor ve Orhangazi ile e\ len
me:-.inin µ;erek ken<liı:<i 'e gerek Kan
taküzen için pek hayırlı olacağım u
zun uzadıya vazıyor<l ıı. 

Prenses Teodora bunları 
ğu z:ıman bir müddet !!anki 
sildi. 

okudu
ta~ ke-

Sonra boynunu büktü 'e Umur 
Beyden intikam almak ister gibi hınç· 
la rmrıldan<lı: 

- Peki baha ... Su altnmlrk Türk 
lıükiiııı<larr Orhan Be) le e~ lcnmeye 
razı oluyorum. Düğün nıUmkün oldu
ğu kadar çabuk yapılsın! 

Kantaküzen pek sevinınijti. 

İ ili paraloriı;<' İren i. Tco<loranm 
kız 'c erkek kar<le~leri. inıparatorlu
ğun biiyükleri hep orada bulunuyor· 
lar<lr. Gerek ordunun \e gercL. başta· 
kilcı·in parlak kıyafetleri. zırh 'e si
lalılari ortalığa lıa~met saı;ıyordu. 

Sahranın ortaRma. ınc' cud renk· 
leriıı hepsini kendilerinde toplamış 
olan halılar döşenmişti. Bu halıların 1 
orta~m<la ) üksck hir taht kurulmuştu. 

Tahtın ) anmda imparatoriçe ile 
üç kızma malısus ça<lll' bulunuyordu. 

Silini ovası başlan haşa asker Yf' 

lıalkla <lolmu~tu. Halk bir ecnebi lıü
kiinıdarm koynuna girecek olan 'e 
güzelliği dillerde dola~an prensesi 
son defa görmek için sabır~ızlanl) or
du. 

Teodora birkaç gün sonra gide
cekti, 

O geceyi annesi 'e kızkarde~ledle 
birlikte çadırda geçirdi. 

Teodora so]gundu ve soluk ı~rkla
rmı atlas parıltıları arasında kuHet· 
1endiren mumJarm karşısında bu hal 
daha çok göze çarpıyordu. 

Annesi ona teseJU vermek isti· 
yordu. 

Fakat o huna aldırmıvordu. Hat
ta kızıyordu. Çünkü lıay~Ji gözlerin
de gittikçe güzelleşen 'e olgun] aşan 
Umur Beyle birleşmemesinin sebep
lerinden en büyüğü şüphesiz hu ka
dım.lr. 

- Rica ederim artık hcnimle meş 
gul olmayınız! l\'e yaptığımı, ne ola-

cağnnr, kendisile evleııdiğim adamı 
biliyorum. Çocuk değilim. 

Diyordu. 

Ertesi sahalı f'rkenden imparator 
Kantakiir.en}e pğlu l\fatyos ve bfüiin 
ele, let adamları. at üz-e;i;1de -olarak en 
muhteşem silah kıyafetlerile görün
düler. 

Heyecan son dereceyi bulmuştu. 
Teodora solgun yiizii ye kirpikle

rinin dipleri ıslak gözlerile tahta doğ
ru ilerledi. 

Altın i~lemeli hcyaz elbisesinin 
eteklerini beyazlar giymi~ olan ve me
le~ kıy af etinde kfü~ük kızlar tutuyor
lardı. Onlarm yau tarartarında gene 

beyazlar giyinmi~ olan en güzel ca· 
riyeler yer almışlardı. Bunlar da Te
odora ile birlikte .Osmanh sarayına 
hediye cdiJeceklerdi. 

Tahtın önündeki perdeler kapalı 
olduğu için bu manzar.3) ı henüz kim
se görmiiyor: p;örınek için sabırsızla
nıyorlardı. 

Nihayet i§aret \'erildi. 
Altın ilşenıeli ipek perdeler di.iştü. 
Gelin görüldü. 
Etrafında diz çökmüı" olan · kadm 

farın ortasında hütün ilıti~amile gtl:r.: 
kamaşlırıyortlu. 

Dümbelek 'e traıhpetlNin sesi o· 
''ayı dolduruyortlu. 

Tahtın etrafındaki kızlar ,.e deli
kanlılar lıep hir a~ız<lan ~arkı SÖ) le
me~ e haşladılar. 

Bu ~ukılarda hcı> JH'r.rıses Teoılo
ranın güzelli~i. iyili~i. onun nwziyeL
leri sayılıyordu. 

(Arkası var) 

Allk~rada altı aydanberi ~ıkan 
ve sanat sahasında değerli ·bir 'arlık 
gösteren aylık Ar mecmuası. geçen şa
yılarnıdan birinde matbuat umum 
müdürü Bay Ve<lad i\cdim Tör'iin 

· dikkate layık hir ) aiısım ne~relmiş
. ti. "Plastik sana ti ar Ye Türkiye., baş-
1 ığı altın~a çıkan hu yazıda \ eclad 
J\edim Tör'ün ileriye sürdüğü esas 
fikirler şu suretle lıüla~a edilebilir: 

Türkiycde hir sanat buhranı yok
tur, Lir sanatkar buhranı vardrr. Biz
de sanatkar kendi aczini derhal nıu
lı ite ve memlekete yüklemek ister. 
Resim sanati heynelınilel bir dildir. 
kunetli 'e orijinal hir sanat eseri 
Hotantoda bile doğ~a derhal he) nel
milel pliina çıkmasını bilir. Bizde 
resim 'e lıeykeltraşlık sahasında ori
jinal \"e kun etli hir eseı in yokluğu
nu ressamlarnnız reva,sızlık 'e anar
şi diye ta\·sif etmek iı;tiyorlar. Birçok 
sanatkarlarımrz meseleyi sadece mad
di hir da' a olarak orta' a koyuyorlar. 
bu büyük bir hatadır. Onlara giire 
devlet bugün her sanatkarr bolca hir 
aylığa ha~lasa ortada hiı: bir mesele 
kalınıyacaktır. Halbuki hemen ekse
riyetle Türk sanatkarının verimi, sa· 
natkur refaha ka"u~lukça azalmakta
dır. Yakub Kadri, Ru~en Eşref. Na· 
mık İsmail buna misaldir. Sanat iztı· 
rabm Ye mücadelenin yemi~idir 'e 
refah, münhasıran lıi<:bir vakit refah 
alemi olmamı~trr. Şüplıesfa ki her san
atkar muhitinin alakasına muhtaç
tır, fakat. hu alakayı kamçılıyacak o
lan şikayet değil. ı;anatkarm rnütc' a
li \eriınliğidir. E~erin keyfiyeti ka
dar kemiyeti de sanatkar için mühim
dir. Sanatkarın hiiyük kudreti, kuv\ e
ti ve yardımcm eseridir, sanatkar 
kmdi kendisini eserile empoze eder'. 
Bu memleket sanatkarı takdir etrı:ıiye 
ce~ı J>D u sıkın l ~da, bırakaçal( nankör 
bir memleket clc~ildir. hll takdir Ye 
a1akaya layık sanatkar yelişmi) or. 

Sanati de' letlcştirmek F-özünü ele 
anlamıyorum. Sanaıkar bir fabrika· 
mıdır ki faaliyeti ve nıahmHi dcvlct
le~tirilsin ! Konıiinist Rusyada hile 
saııatin de" letleştirilmesi diye birşey 
yoktur. Bu sözden nıaksad sanat ese
rinin Ye sanatkarın lıiınayesi ise Tiir
kiye devleti hunu yapıyor. Güzel 
sanat] ar akademisi, Konserrnlu\ ar. 
Tiyatro mektehi adeta kaydıhayat şar· 
tile maişetini emniyet ahına alıyor. 

Birçok talebemiz .Anupada clc'1el 
lıesahma talıı;ıil ediyor. Sanatta orta 
se\ iyenin. değersiz eserin himayesi 
bir cinayettir. Dedctin yapabileceği 
ve yapması r.ok faydalı olan bir~ey 
\'ar~a o ela Giizel sanatlar sahasında 
rnükaf atlar ilıdae.!dir. Yalnız hunları 
her sene ehillNine 'ermek. ehli yok· 
sa 'er~1cmek lazımdır. \lükilfat bir 
mua\ enet derke~ine İnmemelidir!., 

A)"nİ mecmu.anın ı:-on sa)·ı:mıcla 

Cc-ıııal Tollu imza:0ile <:ıl...an bir rna· 
kalede Veclacl Nedim Tiir'e ce,ab ,·e
riliyor. Bay Cemal Tollu hülasatan 
di~or k.i: 

"Rizcle re~iın -.ana ti pf'k) eni oldu· 
~undan ressaınlarıınızm lıelki de hak
h ol :ırak t~nkit l<'re u~raıl ıklarını gi)
rih oruz. Fakat kı)ınctlt•ri dün) ara 
Lak<l"r eclilmi~ !'anatkarlar ela biz de 
ııvni tenkitlerle kar,;ıJa.,ır. • > • 

Iüı" etli , .e orijinul bir e~cr lJo-
L'"ıımr Be~ hir clefa claha onun im- -------""--------- tanto·cıa ila tak<lir rılilir aına. te~adü· 

clarrıa ~ eli~nıi~. onun lıakkıncla pek fen ora<la resim kültürü almış insan
lın) ırlr hir işin hitme~iue sebeb ol

lar bnlunurı:;a ... OrijinaJ 'e kun·etli 
ıııuştu. Ç 1 k 1 hir Türk ressamının y~tişmeınesine 

Çok geçmeden Orhan Beye haber 1 P . a ar >1eheb ı;aclece nıaıldi iınkiiwmhklardır . 
yolladı. 

100 Kuru§ ressamlaı· boya kutusu sırtlarmJa A-
Z:ılcn imparatoriçe ı\nna da Or- na<loluyu yava olarak dola~acak, a-

han .Be) le hirle;erek onun km \'etin· AÇ l ı k ~ıkc;a köylüden ekmek dilenecek de-
clcn i:.tif a<le etmeğe kalkı~ıyordu. ğiller... Bununla heraher birçok 
Hatta bu uğurda bir Bizanı:. prensesi- SO Kuruş res~am1arnmz memuren bulundukla-
ni Orhan Beye 'erme~ İ de diişüni.i- rı Anadolu Yi1Şyct1eriııin hakir kö~c-
)onlu. Yazan : J ] d 

Refik Ahmed eriııde birçok eserler \ermi~ er ir. 
Kantaküzen'in acele etmesi ge- Buna mukabil sergilerdf'n resim sa-

r ekti. SEVENGJL tın alan münen·erlerin adedinin beşi 
Mudanya kıyılarmdan kalkan o· ı w • •• •• • geçeceğini tahmin etmiyorum. On yP.-

tuz Tnrk gemisi Osmanlı ı:arayının Dagıtma yerı VAKiT kutupanesı ıli milyonlu'K bir kütle i~:inclcn çıkan 
en tanınmış adamlarını 'e lıarem ka- ________________ _. , bu acled bizi .hayret~ clü~iiriiyor. 

dmlarrnı 1\Iarmaranın karşı tarafın· De,·let her zanıan sanatkarı hi.ına-

-

. . . 

ye etın1~se de im himaye bir program 
aitrna a1ınmadı~ııJCJan <lilıa geni~ ve 
) erinde olmamr~tır. 

Ressamlarnnızııı ~oğu resim nıual-
1 inıi Yeya memurdur. Bunların eline 
geçen aylık para miktarı ise altını~ 
lirayr geçmez. Yuni lıcrl~angi hir zen
ginimizin şoförüne 'erdiği maa~m 
)arısını alı)orlar. Bu kaçlar az hir 
para ile 'e bugünkü harat şartlarına 
giirc nasıl yaşa<lı~ını Yedad 'edim 
Tör bilseydi, hiikiimetin yardunmı 
ressamları.mıza c;ok giirmez<li. 

Uefalıa kaYuştuktan sonra. çalış· 
mıyan ressama misal olarak l\"amık 
İsmail gösteriliyor . .l\"aımk İsmail res· 
sam olmadan en· el zengindi 'e ınu
' 'aff akiyetini belki de refahına horç
luÇlur. Fakat ınm affakiyetsizliği n
ya sanatı i1ıımdi refahtan ziyade. se· 
f ahate fıtri meylinden ,değilı<e idare 
adamı oluşundan il eri geliyordu. 

Şüplıe~;.iz ki ıoanatkarm yaratma 
kudreti ınacldi bir <larn <leğildir. Fa
kat Jıir i~i tahakkuk ettirmek maddi 
'a,;;ıtalarla miimkiinılür. 

Y ngosl m J arın iftihar ettikleri Zağ
rep li lıeykchra~ '1cstro' iç bizim ic;in 
iyi bir ıni11aldi. Y ugosla'} a hükfıırıe· 
ti bu sanatkarı yt'ti~tirccck imkanla· 
rı 'ermese ,·e inkişaf etmesinde en 
mühim anıil olan hüyük sipari~lnde 
hulunmasa idi "bugün me\ cucli} etile 
iftihar ettikleri hö) le bir sanntkara 
sahih olnmryacnklımlr. . 

C. H. Partisinin İı->abetli bir hare· 
keti Ye aliuan netice Vedatl "Nedimin 
hak<ıızlığınr iı:-bat eder. Sii) lenildiği 
gibi Türk ı·e--inı :-anatı hiç m~\<·nd 
olmasaydı. Rusyaılan sonra Bükre~. 
A tirıa le Bdgraclcla açılan resim Ye 
kitah ser~isi ~ok· ı;amimi takdirlere 
mazlıar oltiııvaeaktı. nu kadar olsun 

hir 'arlık gö~tercn ~aırntımız milli 
"kü1türümiiz-e girmeğe lu~ıktır. 

Türkiye Cüınlıuri) etinin azmi 'e 
irnde~i \nkaranın kı!ıır toprağını bi
le ) e~ilJendirdi. Kireç tepeleri ziim· 
rü<l gihi onnana çeviren Atatürkün 
kurduğu Lu ciiırıhuriyet, bi.inyesinde, 
e~a~en ınen'ud olnn sanatkarlık kabi-

. liyetlerini kola) lıkla 'erimli yapacak~ 
tır. 

Bu hü) ük kültür işini ancak dev· 
let başarır. 
Biz Fransa' e) a ba~ka garh milletleri 

le mukayese etlilemeyiz. Orada binlerce 
sanatkur 'e her se' iyedeki sanatkarın 
mü~terisi Yardır. Böyle olmasına rağ
men lıilha::ı a son Eenelerdeki iktı~a
di bulıranı gözönünde tutan garlı <lev 
Jetleri de anatkarı hima)e etme~ 
ınel'hnriyetini du}nm~lardır. Fransa
<la böyle olunca henüz bir sanat an
anesi olmırnn nıcmleketimixde sanat
kar daha çok himayeye muhtaçtır. 
Onlar me' cucl Ye kun etli bir eanate, 
halkın da himayesini gfömüş o]masl" 
na rağmen yardmılannı çoğaltırsa, 
bizde ancak yeFi belirıneğe haşhyan 
f;anat harekellcrini. hatta ayrı bir ha~ 
kanlık ihdas ederek hüyük bir 11rog
raml a inkişafına çalı~mak zarureti 
Yardır. 

Sanatın inkişafında en hüyiik a
mil, her nıitlctte başka bir ~ekildc, ya 
kilise Yeya saraylar olmu~tu. Yıkılan 
hu müesseselerin yerini tutan 'e var 
lığını kültürünün km." etine bağlı sa
yan her deYlet hu yazifeyi kendi yze
rine almak mecburiyetindedir. Tüı
kiye Cümlıuri) eti hükumeti de hüyülC 
şefinden alclı~ı ilhanı Ye emirle hu i~e 
e1ini uzP.~ımı,:tır. Bu husustaki progra· 
mı km-Yeden fiile geçmek üıo:eredir.,, 

l 

..;! __ • • ... ---------·-

AŞIKLAR 
Halha açıh hava hou

seı i verecehleL 
Ankara, : (Telefonla) - An

kara Halkevi Şa.rkışladan aşık Vey· 
sel ve arkadaşı LSral:ıimi getirmiştir. 

Bu iki aşık, yarın (bugün) ve 
pazar günü saat 19 dan 20 ye ka
dar Halkevi meydanında halka asık 
hava konseri vereceklerdir. 

Orman telhikleı i 
Ankara. 7 (Telefonla) - Zira· 

at Vekaleti için getirilen orman mü
tchass1sı Vegel Mcyer yç:mmda mü
tehassıs Muzaffer olduğu halde, 
Safranboluda devlet<;c işletilecek or. 
manian gözden geçirmek üzere 
Kastamonuyn gitmiştir. 

GUmrUk tarifesinin tatbiki 
Ankara, A, (Telefonla) - Güm· 

rük umum müdürli.iğü gümrüklere 

gelen eşyaya gümrük tarifesinin tat
bikini kolaylaştırmak ve her güm-

rükte ayni tarife birliğini temin et
mek için bir repertuvar h<i.zırlamış· 
tır. 

01manlar dan köylere 
kereste temini 

Ankara, '/ (T eleforıJa} - Ür· 
man umum müdürlüğü orman civa
rıu"daki köylerin cami, mekteb ve 

köy yollarındaki köprülerin yapıl -
ması ve tamiri için ne suretle keres· 
te temin olunacağına dair bir tamim 
hazırlamaktadır. 

Bundan ba_şka ormanlardan çt· 
karılan palamut, mazı, şimşir gibi 
orman mahsullerinin de ne gibi şart-

lar altında istihsal edileceğini göste· 
rir bir talimatname de hazırlayacak
tır. 

Değiı menler tesbit 
olunuyor 

Ankara, ~ (Telefonla) - Ma
liye Vekaleti yurdda mevcud valssiz 
ve eleksiz değirmenlerin vaziyetini ı 
tesbit etmeğe karar vermiştir. Y c • 

Büyük reklama ne hacet 
bir kutu 

FAZIL 
Çil ilacı 

Seni çok güzelleştirir. 
!mal yeri: Edirne kimyager 

Fazıl sosyal laboratuvarı. 
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kalet vilayetlerden kazaları içinde 
mevcud valssiz ve eleksiz değirmen• 
lcrin sayısını, değirmenin ismini, de
ğirmenin şehir veya köyde bulunup 
nuyorsa şehire olan mesafesini, bu 
değirmenlerin zahiresini öğüttüğü 

mahalle ve köylerin nüfusunu, de
ğirmene mesafesini etraflı bir suret• 

le tetkik ve tesbit etmelerini bildir· 
miştir. 

:t- DAHiLiYE Vekaleti mahalli 
idareler umum müdürü B. Faik bir 

-k-;ç-gün kalmak üzere lstanbula ge. 
lecektir. 

Maliye Vekili 
An karada 

Ankara, ~ (Telefonla) - lstan• 
bulda bulunan Maliye Vekili B. 

Fuad Ağralr bugünkü trenle şehri· 
mize gelmiştir. Vekil Ankarada bir 
kaç gi.in kaldıktan sonra Avrupaya 
gidecektir. 
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ıtıımıtlf Htıı 111111111 ıı ıı1111ı mı ı111111ııı n1111111ı 1111ı111111 ı ı ııı111111 ıı 111111111 ıı ı ıııı ıı 111111111rı1111111nıı1111111ın ıı 1111111ııı 11ı11111ı11f 

Yazan: Tltayna -2•- Çemen: Vlr GUI 

Sarsıntı çok iyi hissedildi, fakat 
çok giddetli olmadL Gemi denizin 
dibine sürçmüştü, devrilecek, ba
tacak gibi oldu. Sonra durdu. Bagta
rafı havaya doğnı kalkmıştı. 

Kaptan korkunç bir küfür savur
du. Arkasmdan da, bir kumanda: 

-Tornistan! 
Pervane ümitsiz bir halde dönüp 

duruyor. 
Gemi yerinden kmuldaınıyer. 
Karaya oturduk. Vapur, bir kum 

ve yumuşak mercan tabakası üzerin· 
de •.. 

Vaziyeti daha iyi anlamak için 
Tuanıotu'nun en ıyı dalgıçlarından 
biri yeşil sulara atıld!. Gözlerinde ka
uçuk gözlükler var. Denizin dibi gö
rülüyor. Dalgıç denizin dibinde, san
ki toprak üzerindeymiş gibi, rahat 
rahat hareket ediyor. . 

Vapurdan eğilmiş bakıyorum: Bir 
mercan parçasmm üzerine oturdu 
Geminin kwnlara saplanmış kısmın; 
yokluyor. Dört bir tarafında balık] 
telaşlı bir halde, doJa!iıp duruy lar: 

ı . 1 k k.l ~ or ar, 
ge ıyor ar o uyorlar. sonra ka 1 _ 
yorlar. ç şı 

Sular kanşıyor, dalgı kl' kr 
rık kırık uöru··ı.. çm şe 1 

"' uyor. 
:°aJgıç suyun yüzüne çıktL İzahat 

verıyor: 

"Marti d · .... " enız seviyesinden iki 
metre aşagıda yarıyarry k l _ .. 1 .. G a um ara go· 
mu muş. emi hasara u.... ... • 
Fakat kunıl d gramış degıl. 

k 
ar an çıkannak güç ola-ca . 

Denize kayık · d" . d d ... . ın ırıyoruz ve im· 
a aramaga sahıle gidiyoruz Sık 

y_apraklı ağaçların altında bir ilci er 
lı yatmış uyuyor. . Y 

Kaptan Tahitice hı"r iki' k ı· ·· ] d. e ıme 
so~ e ı, uyandılar. Kaptan . • 

Y ı · ı emır ven-
yor. er ı er kalkıp koşu l b" ·h· 1 . şuyor ar, ı· 
rı ır enne sesleniyorlar. 
· Genıiye dönüyonız. Bir iki daki

kaya kadar bütün bura} d ki r 
Ier toplanacak. ar a yer r 

_ Hakikaten, gemiye ayak hasar has-

ınaz heyecanlı bir eahne ile kar§ılaİ
tun. On on beş kayık bize doğnı ge· 
liyordu. Kmnızr " Pareo,, Ju, çıplak 
vücutlu adamlar, kayıklarm üzerin
de ayakta duruyorlar. Güne§te ışıl 
ışıl parhyan denizin üzerinde güzel 
bir tablo teşkil ediyor. 

Hindistan cevizi ağaçlıırile çevrili 
8ahilde toplanan başları çiçekli ka· 
dinlar gülüyorlar, imdadımıza koşan 
gemicilere cesaret veriyorlar. 

Gemiyi kurtarmak için yaptıkları 
manevra basit: İndirdiğimiz kayık 
genıinin demirini aldı, elli metre ka· 
~a~ uzağa götürdü. Bütün vahşiler 
ıpe asılmışlar, çekiyorlar. Çıplak sırt· 
lar inip kalkryor. 

Fakat, demir kumlara saplanmr 
yor. Emek]er boşa gidince demiri ç~ 
ken]er bir karışıyor. Sonra tekrar işe 
koyuluyorlar. 

Güneş alçaldı. Şimdi uf ıikta kır 
mızı bir balondan başka birşey yok. 

"Mitiaro,, ismindeki yelkenli ile 
daha kuvvetli bir imdad geldi. Bu 
yelkenli haftada bir Tahiti ile Moo· 
rea arasında işlemektedir. Her gemi· 
ciye düşen vazife icabı olarak, onlar· 
da bizi, kurtannağa çalışıyor; gemi 
bizi arkasına bağlayıp çekiyor. 

Şimdi, yelkenlidekilerle yerliler 
birleştiler, hepsi birden .. l\farti,, yi 
çekiyor. 

Gece bastırdı. Büyük bir ay çıktı, 
ortalık gündüz gihi. Saat on. Gemi ye
Kaptan adamlarına gidin yatnı, diyor 
ve gece yarısından sonra, deniz yük· 
selince gelmelerini söylüyor. 

Kaptan bana: 
- Helo ! Diye ses] eniyor. , Gemi 

karaya oturdu diye yemek yemiyecek 
değilsiniz ya. Gelin benimle beraber, 
sarda1ya yiyelim. 

- Kaptan, diyorum, gaHha siz 
gemiyi hana ~aka obun diye karaya 
oturttunuz... - · 

·r Arka3ı var J 
·. 

- --------------

Çocuğunuzu hangi 
okula vereceksiniz? 

lıtanbul Bölge Sanat Okulu 
Sultanahmeddedir. Tel. 20140 
fstanbul bölge Erkek Sanat o. 

kulunun 2 ihzari, 3 teknik sınıfı ve 
Ağaç işleri, model, tesviye, çie
mir, döküm, sıhhi tesisat ve elek· 
trik atölyeleri vardır. 

Bu okula yatılı, yatısız, parah ve 
parasrz talebe alınır. Pansiyon Üc· 
reti 150 liradır. Memur çocukla
nndan yüzde l O tenzilat yapılır. 

Ginnek istiyen talebenin: 
a. ilkokul mezunu olınalan, 
b. Yaşlarının 1 3 ten aşağı, .1 7 

den yukarı olmaması, 
c. Sıhhi durumlarını raporla 

tesbit etmi~ bulunmalan. 
d. imtihanda kazanmış olmala· 

n, lazımdır. 
Paralı ve nehari talebe sınava 

tabi değildir. 
Not: lstanbuldan ba§ka Anka· 

ra, Aydın, Bursa. Diyarbekir, 
Edirne, İzmir. Kastamonu, ve 
Konya illerinde de bölge sanat okul
ları vardır. 

İstanbul 'Erkek Terzilik Okulu 
Divanyolundadır. Tel. 22480 
İstanbul erkek terzilik okulu, eh· 

şanda terzilik yapabilecek kuvvette 
ustalığa yakla§mış terzi ve makas· 
tar yetiştirmeğe çalışır. Okul, diki§ 
ve biçki öğretmeni yetiştirmez. 

Okul muhtelittir. 
Bu okul, üç yılı dikiş. bir yılı 

biçki olmak üzere dört yıldır. Dikit 
şubesi için ayrı, biçki şubesi için 
ayrı diploma verilir. 

Dikiş şubesinde erkek terziliği 
dikişi ile kadın terziliğinden yalnız 
manto. tayyör, eteklik ve spor pan· 
talonu dikişleri gösterilir ve dikilir. 
ince i§ler yoktur. Terzilik, pratik 
dikiş derslerinden başka hesab, türk· 
çe, defter tutma, resim gibi genel 
derslerle. sanat bilgisi ve mesleki re· 
sim ve teknik dersleri gösterilir. 

Bu §Uheye yazılmak istiyenlerin: 
a. Türkiye Cumhuriyeti teba· 

asından olmaları, 
b. Resmi ilkokul mezunu bu· 

1unmaları. 1 c. Yaşlan 12 den küçük, 16 dan 

~· -)C" .tlf'i\\ ]!!!!!!!!-~.... büyük olmamalan, 

1~ _t='-'_ (f J. __ !..! •§tlıd.oı!;~~li, gözleri sağlam ve 
~.,,. .. ~ e. Fotograf getirmeleri. 

A k 
~~~ 

n a ra 11 T 1- t Biçki şubesinde erkek terziliği • a a nin bütün biçkileri ile kadın terzili-

T •• k• ğinin manto, tayyör. eteklik, spor 
ur ıye bisiklet b·ırı·ncı·s·ı pantalonu gibi kısımlarının biçkileri 

A k gösterilir. Dikiş yoktur. Biçki der· 
n ara 3 (A A ) B ·· d b 1 kA b b h · · - ugun sa.· lu"' d sin en aşka mcs e ı resim, içki ve 

a aaa.~ ~. de Akköprü süvari ka. kaf nu ta.) yin Te lecek ve finale prova tekniği dersleri gösterilir. Ta· 
rakolu onunde ve bı·r k"l . mıı o an, a at, Orhan ve Be- b b c . . .. . ı ometre k d k. le e en çok içki ve teıerrüatmda 
mesafedekı bolgenın yı·rmı· alt ır arasın a ı ıon müsabakada: l 1 ı 1 T IA A ça ıştın ır. 
k.oıucus.u. nun .it.tira.k.ile Türkiye b·ı- - a at nkara. B dmak 

ki b l ki 2 - Orhan K--aelı". . u tubeye yaz . istiyenlerin: 11 et ıurat mncı 1 eri yapıl:mı - """ a. Türkiye Cumhuriyeti teba-
tır. ' 3 - ·Bekir Bursa sıra ile derece asından olmaları, 
. Müs~bakaların erken baıla.ına. almıtlardır. b. Resmi bir ilkokuldan mezun 
ıına ragmen, baılangıç noktaıı ka- Bundan evvelki 935 yılı Türki· bulunmaları, 
)abalık bir meraklı kütlesi ile dol- Ye bisiklet birinciliklerinde Koca· c. Okulun dikiş şubesinden me-
:muıtu. Dört saat devam eden bir eliden Yunus Türkiye ıampiyonu h 1 b 

k 1 . 1 ·ı olmuş ikinc"ılı"g"ı· lzmı"rden Mu•tafa zun er ta e e derece8inde biçki fU· 
ço seçme erın yapı ması ı e niha.. " I besi kabul imtihanını vermeleri, 
yet bulan bu müsabaka, meraklı- ve üçüncülüğü lıtanbuldan Abdu ç. l 6 ya§ından küçük, 20 ya. 
ları heyecan içerisinde hıraknıııı- lah almıştı. da b k l l 
tır. ~ HUSUSi MAÇTA lSE §ın n üyü o mama arı, 

Ç kil k . . d Ankara 3 (A.A.) - Bugu··n ya· d. Sıhhat, göz ve aşı raporu, 4 
e en ura nebcesın e sekiz fotoğraf. 

üçerlik ve bir ikilik olmak üzere pılan Türkiye bisiklet sürat ıampi· ----:------------
dokuz grup arasında yapılan ilk Yonasından sonra lzmirden eski Şeker ve Pastacı 
-seçmeleri, Ankaradan Talat, Eyüp sürat ikincisi Mustafa, Ankaradan dUkAnları 
Nuri Kut, Bursadan Faruk, Bekir' Eyüp, Eskİ§ehirden Faruk, Bursa· Şeker, şekerleme, helva, çikolata 
İımirden Kazrm, Bayram, Koca: dan Faruk arasında hususi olarak ve pa&ta yapan müesseselt>r hakkında 
eliden Orhan ve İstanbuldan Alr Yapılan sürat yanımda, Ankara- belediye yeni bir talinıatnaİne vücu
dullah kazandılar. Mağluplar ya- dan Eyüp birinci ve İz.mirden Muı da getirmişti. Bn talimatnameye gö
ni ikinciler arasında yapılan ikinci lafa ikinci gelmitlerdir. re diikkiinlarmda tadilat yaprmyan 
seçmeleri de lzmirden Cihad, Ba. --------------- e~naf hakkında temmuz başından iti-
lrkesirden Sabri, Konyadan Bekir haren ceza tatbik elnıege başhyacak-
kazandı. İddiah güreŞ 1ardır. Talimatnamenin icahettirdiği 

Bu suretle ilk ıeçmenin dokuz tadilatı az yapanlara ihtar cezaı;ı veri-
birincisine .mağluplar arasındaki bu g Ün lecek ve ağustos başma kadar tamam-
ikinci seçmenin üç birinci~i?in. de lamaları istenecektir. Hirhir tadilat 
iltihakile 12 ye çıkan bırıncıler Mülayim yeniliı se yapm~·anıarm dükkanları ~da seddedi 
arasında ayrı ayrı yapılan üçerlik 500 liı a verecek Jecektir. . 
dört secmede Bursadan Faruk, Beledlye m·· hase~eslnde 
Bekir A~nkaradan Talat ve Koce- Buı;uu saat 12 de çok heyecanlı b~r toplantı 
elide~ Orhan birincHiği alarak dö- 'e iddialı lıir güreş maçı yapılacaktır. Belediyenin yeni bütçesi hakkında 
mifinale kalım§lardır. ınerikan hoğa:ıı Bulkomar ile Mü- görüşmek üzere dün belediye mulıa-

Dömifinale kalan ko,ucular ara layiın pehlivan serbest Amerikan gü- !'.ebe direktörlüğünde bir toplantı ya-
sında yapılan müsabakalar merak re§i Yapacaktır. pılmıştır. 
lılara günün en heyecanlı dakika- Bu güreş neticesinde Mülayim, Toplantıda hazırlanan proje görü-
lannı yaşattıktan sonra neticed~, Bulkornarı yend iği takdirde, onun ta- ~ülmüş ve hastahanelerde ayakta te
finale Ankaradan Talat, Kocaeh- şrdığı cenubi Amerika ,ampiyonluk daYi ed;lenlerden alınac.ık ücret me-

' den Orhan ve Buraadan Bekir kal-1 kemerini alacak, yen ildiii takdirde eele~i de nıevzuuhahsedilmi~tir. 
mışlardır. ( i8e, Bulkomar'a bet yüz Jolar vere· Heyet pazartesi günü tekrar topla·. 

Türkiye bisiklet sürat tampiyon cektir. nacaktır. 

Benzin ihtikirı 
karşısında 

Balıkesir belediyesi pek isabetli 
bir kararı tatbika geçti 

Balıkesir. (Hususi) - Balıkesiı
de bugün için en mbinı iş petrol ·ve 
benzin fiyatını ucuzlatan kanunun 
tatbikatında uğranılan müşkülat idi. 
Belediye benzinin litresini 15 ve pet
rolun 13 kuruş olarak teslıit ve ilan 
etti. Daha e"-vel petrol ve benzinin 
havayici zanıriyeden olduğıma karar 
verdi, bunu vilayete tasdik · ettirdi, 
fakat tüccar1ar ve onların bağlı olduk 

Maraş Valisi 
Ediıneden ayrılırken 

verilen ziya/ et 
Edime, 2 (Hususi) - MarR§ il· 

bayhğına atanmış 'olan valimiz Osman 
Şahinhaş, onuruna uray taraf mdan E
dime örnek fidanlığında 125 kişilik 
bir ayrılış şöleni verilmi~tir. 

Şölende Trakyanm değerli ve se
vimli umumi müf etti§i general Kazım 
Dirik•Je başmüşaviri, garb hudud ku
mandanile erkanı, Parti n . belediye 
üyelerile ilhaylık erkanr, adliye ve 
kültür erkanı ve halk n e naf mümes 
sillerile matbuat müntesipleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Şarbay Şerif Bi1gen'iıı: .. Edirne
liler taraf mdan Atatürk rejimine ve 
onun değerli rniin1essillerine karşı 
gösterilen candan bağlılığın ı;amimi 
gösterisinden başka bir şey olmıyan 
hu gösterişsiz toplantıya onur verdik
lerinden dolayı teşekkürü tazammun 
eden ifadelerine çok temiz diyemlerle 
mukabelede bulunan B. Oôman Şa~ 
hinba~, Edimelilete ebedi sevgilerini 
sunmuş, matbuat müntesiplerinden 
bir arkadaş da Edirnenin Eıelam ''e 
sevgilerinin Maraşm taşma toprağına 
iletilmesini ve de.ğerli şahsında Ata
türk rejiminin özenle i stediği değerli 
''asıflara hakkile malik bulunan B. 
Osman Şa11inhaş' a l\'f araşda da ebedi 
muvaffakiyetler dilemiştir. • 

Yeni .Maraş valisi cuma sabahı E
dirneden ayrı lacakt1r. 

Adanada yeni bir 
hastane yapılıyor 
Adanada milli .men:ıucat ~irketi el· 

li yatakh bir hastahane açmağa karar 
Yermi~. bunun i~in c1e modern .. i>ıtem
de yeni bir bina yaptınna~a ba~lanuş
tır. 

Elli yataktan (l 5) i fabrika amP.
lesine, (15) i fakir halka talısiı. edil~
cek ve yirmi yatak da paralı hasta]a· 
ra ayrılacaktır. · 

Hastahanenin kaiancı. kendisinin 
inkişaf \"'e tevsi ine 1'arf edileceği gihi 
milli mensucat fahrikalarmm kazan
cından muayyen bir miktar <la ,·akıf 
olarak hastahaneye ta11 ·is olunacalt-

• 
tır. 

Hastahanenin balıçe6incle hanyo 
hantzlarr, tenis sal1al arı ve eğlence 
yerleri bulunacak ve miif"~Sf"Re İ§e baş 
lıyacak bir l1ale gelinceye kadar yüz 
elli bin lira harcanacakttr. 

Biı .iandaı ma vazife 
başında şehit o'du 
İzmir, 2 - Denizlinin İrliganlı 

köyünde bir jandan11a onhaşrı.ı nzi
f e ha~ında şehid diişmüştür. Bıı köy
de Mustafa isminde ı-erkeş hir anam 
vardır. Kimseye ra1ıat vermiyen Mus
tafanm memnu bir silah ı-atm aldığı 
haber a1mmaı-ı üzerine karakol ko
mutanı Ahmed onbaşı i]e iki jandar
ma neferi silahı istirdada gitmişler 
di~ . 

Mustafa ani olarak jandarmalara 
ateş a~mı~, Ahmed onbaşı:yı öldürmüş 
tiir. D:ğer jandarmaların üzerine a· 
teş etmiye devam etmesi üzerine mu· 
kahil ateş açılını§, kendisi de ölmüş
tür. 

Vazife haşmda ~ehid Jüşen jandar 
ma onbaşısma Denizlide büyük bir 
cenaze alayı tertih edilmi§tir. 

lan gaz kumpanyaları belediyenin bu 
fiyatına riayet etme<lik1eri için bele· 
diye gaz depot<unda bulunan biitün 
malları ilan ettiği fiyattan satı §a çı
kardı hu suretle halkın ihtiyacını kar
şıladı. 

Balıkesir belediyesinin halkın 
menfaatini gözetmek yolundaki de· 
ğerli mesaisini takdirle karşılarız. 

Sadık Deni:: 

Antaly~da 
Zeytincilik geni bir 
inkişaf kazanıyor 
Antalya, (Hususi) - Zeytin ve 

zeytin tanesinden imal edilen sabun 
ve zeytinyağı Antalyanm önemli ih· 
raç maddelerinden birisidir. Şehrimiz 
çok e~kidenberi zeytin ihracile 
şöhret kazanmıştır. Antalyaya ikişer, 
üçer · saatlik me,·kilerde meydana 
çıkarılan eski harabelerde birçok sa· 
bun imalathanelerine rastlanmıştır. 

' Zeytincilik Umumi Harpten çoK 
zarar görmüş ve halkın alaka \'e rağ· 
beti azalmı§tı. Cümhuriyet idareı:-inin 
teşvik ve lıimayesi sayesinde hu kıy
metli mahsule karşı rağbet faz]alaş· 
mış Ye zeytinliklerin ıslalıma ha§lan
mıştır. Yakın bir zaman sonra Antal· 
yaya zeytin , ·e mamulatı ihracından 
büyük mikyasta para girecektir. 

Turfandacılık da ilerlemiştir. J\fey 
va \'e sebze ~ok erken )'eti~tirilerek 
etraf \0ilayetlere ve 1stanbu1a sevke· 
dilir. Bir de Tarihiye istaı;yonu açıl
mıştır. Antalya trene ka, u~tuktan 
sonra iktısadi sahade bir kat ilaha te
rakki Ye inkişaf edecektir. 

Mersinde kuıutulan 
bataklıklar 

J\lers.in vilayeti içinde iki ehemmi· 
yetli bataklık halkm tiıhhatini tehdid 
etmekteydi; Bunlardan Lamas batak· 
lığı sıtma mücadele dairesinin ve su 
i~leri i<lare:-;inin gayrelil~ geçen l'Cne
kurutulmu~hı; Htma mücadele kom is 
yonu l\J er~indeki Erdemli hataklığı 

saha,ında ela Yerimli arazi elde cdi· 
Iehilmesi için kararlar almı~tır. Ba· 
taklığm ağaçlanması için Adana su i ş· 
leri idare,..ince bir proje hazırlanını§
tır. Sıtma miicadele kanunu mucibin· 
ce eh ar köyler lıalkı bu bataklığın 
kurutulma,..ınc1a çalr~tırı1acak1archr. 
Bu ki:iylerin ihtiyat heyetlerinden 15 
65 ya?Jarı arasındaki miikelleflerin 
liıote~i iı:-tenmi~tir. 

Kurutma ameliyatını 15 te~rini· 
enelcle ba-:1anacak ,.e iki l'enede hi
tama erdiril<'<"ektir. Kurutma için la· 
znı1 olan cde\"al ile mükelleflerin sağ· 
lıklarrm . gözününde bulunduracak 
ınemıırlara ait masraflar müradele da· 
İre1'ince temin edilecektir. 

Canbazın marifeti 
Fcriköyde C:anhaz :\li füzanın ii· 

zerinde oynadığı direk kınlmış, 1 :l 
ya~ında Kemal iı.minde hir çocıı~ım 
başına düşnıÜ§tiir. Ha~ından yarala· 
nan Kemal. canbaz aleyhine hir da· 
Ya açnu~tır. 

Dün dördüncü a~Jiye ceza mahke· 
mesinde ba~lanan hu muhakeme, <'an 
haz Alinin zorla getirilme::.i için ha~ka 
güne kalmıştır. 

Pasajlardakl dilkAnlar 
yedide kapanacak 

Han ,.e paı.aj içerİ5İnde bulunan 
dükkanların akşamları 7 hnçuk tıeki· 
ze kadar dükkanlarını kapamryara~ 
alı~veriş ettikleri yapılan teftişlerde 

göriilmü~tür. Saat yediyP. kadar kapa· 
nuyanlar lıakkında belediye tal imal• 
name~i . ahkamına göre ceza tatbik c· 
dilecekiir. 



!O - KURUN 4 TEMMUZ 1937 

Zirai kalkınmamızın 
.ki büyük 
programı 

f stanbul Sıhhi. Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan ve Eksiltme 

Leyli Tıp Talebe Yurduna lazım c>1an (250) adet garldirop. (200) adet 
komodin, (1000) adet tabore kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdüt"" 

(Ba~ıarafı 7 inci sayı/ada) l~ğü binas.ında kurulu komisyonda 14/Temmuz/ 937 çarıamba günü saat (15) 

hasssısları ve bizzat bay Şakir Kesebirin cıe yapılacaktır. 
yapacağı geniş bir tetkik seyahatinden · 2 - Bir adet gardirop için (11) lira (50) kuruı. bir adet komodin için (5) 
sonra anahatları tamam:le teabit edile· lira (30) kuru1 ve bir adet tabore için de(l) lira (20) kurug fiyat tahmin edilmiş· 
cek olan bu planın dayandığı esasLaı 1 

tir. 
şunlardır: 3 - Muvakkat garanti: (385) lira (12) kuru!tur. 

A) Bizde ziraat ipti.daidir. İstihsal 4 - İstekliler nilmune1erı her gün Çemberlitaı ci\'annda Fua.dpaıa •ürhesi 
küçük ve dağınıktır. Ziraati fennile~tir- karırsında leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde gôreb.lirler. Ve şartnameyi de 

meli; istihsali büyültmek ve toplamak parasız olarak alabi!irler. 
lazımdır. Bugünkü toprak vaziyeti pul. 5 - istekliler cari seneye ait Ticaret odaaı vesikasile (2490) sayılı kanun. 
lukla ekime salih değildir. Arazi şerit da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektup
halinde uzanır. Bu vaziyet, kara sapa- lzrile ihale saatinden Pir nat evet teklifi havi urfların komisyona vermelc.i 
run icaplarına göre hazırlanmıştır. Ev- (3647) 
veli toprakta bir §ekil deği"tirmesi za
rureti vardır. 

B) Tohumlarımız ve topraklarımız 

ıslaha muhtaçtır. Yüzlerce ıenedenberi 
bir tek gram gübre atılmadığı halde 
mahsul veren topraklarımız vardır. Su
lama tertibatı noksandır. Su kanunu 
tatbikleri en kısa bir zamanda tahakkuk 
ettirilmelidir. 

lstanbul 
Tramvay 

Şirketi 
(21 k~nunusani 1911 tarihli mukavelenin 

14 üncü maddesine göıe) 

C) Mahsulü muhafaza edecek ufak 
mikyasta depolar lazımdır. Silolarımı

zın tonaj miktan derhal yüz bin tona 
çrkanlmalıdır. Ayıklıyacak, temizliye
cek, silo tesisatımız, bu miktan bulma-dıkça ihracat i~inin bizi memnun etme- Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlara tatbik edi -

lecektir. 
aine imldin yoktur. • 

D) Köylüden m:ıhim bir kııhnı ara
ziye sahih değildir. Tohumunu bile en 
yüksek fiyatla satın alır. Ziraat Banka
ıırun yardımlarını geniıletmek lazım

dır. 

İstihsalini elinden ucuza kaptırma
mak için utış kooperatiflerinin kurul
masına vakit geçirmeden ba,ıarulmak 

l!mndtr. Ziraat Bankasının yeni ka
nunda evvela küçük çiftçiye kredi pren
sibinden bUyük faydalar bekliyebiliriz. 

E) Nakil vasıtalarımız ve yollanmız 
az; tarifeler pahalıdır. Bin kilo metre 
lik bir yayladan ve yilzlerce kilo metre· 

Subay 
Subay (karne) 
Asker malülleri 
Asker (karne) 
PASOLU: -

tık, Orta. ve Lise 
mektepleri talebe. 
lerl 

tik mesafelreden buğdaylanmm nhille· PASOLU: _ 
re doğru indirmek çok masrafudır. 

Çok zaman mahsul zamanında 1imcn Yüksek mektep ve 
difer vagonları ve silolar kifi gelme- Üniversite ta.lebe
mektedir, istasyonlarda hangarlar ve Ieri 
depolar kili değildir. Bütün nakil, tah-

1-2 kıt'a 
3-7 " 
1·7 .. 
1.7 ,, 
1-7 " 
1·7 " 

) Aym araba.da. 
) evden mekte
) be ve mektep
) ten eve kadar 

) Aynı arabada 
) yapılan tek. 
) mil seyahat. 
) ler için 

1 inci Mevki 2 inci Mevki 
(Nakliye vergiai ve köprüler 

resmi dahil) 
5,50 kurtı§ 3,25 kuruş 
7 ,50 ., 5,50 " 
5,50 ,, 3,25 " 
4,25 " 
4,25 ,, 

4,25 ,. 

4,25 

2,-
1,50 

2,-

2,- .. 
mil ve tahliye masrafları ağırdır. Li- ncretı" u 1 temmuzdan itibaren 3,25 kuruıa indirilecek olan 1 ve 2 kıt'ala . 
manlanmı.z;da tesisat iptidaidir. Buğday • 
meselesinin tamamen halli; devletin ra aıt 2 nci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruıluk biletlerin verileceği 'Ve 

programın.da yer almıJ olan bu bü}":.i!-c 1 inci mevkide Ucreti 7,50 kuruşa in dirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 
işlerin başarılmasından sonra olacaktır. için de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği sayın halka ilan olunur. 

F) Tüccarlarrmız kuvvetli ve 5erma- 15 temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler üzerin-

yeli değildir. Onun için mahsuliln id- de yazılı bulunacaktır. 
rak edilemiyerek piyasaya sürüldüğü 
aylarda bunları satın alarak spekille ede· 
memekte ve ağır faizl~rle para bularak 
bu işi kısmen yapmakta.dırlar. Bu ken
<lilerine pahalıya mal olduğundan müs
tahsil fiyatın düt~:inlilfUne sebeb ol
maktadır. Ticaret, Ziraat Bankasının, 
makul bir komisyonla vasıtası olmalı ve 
geniş, ucuz kredi bulmalıdır. 

J) Buğday piyasamız sabit de~itdir. 

, l•tanbul, 29 Haziran 1937 
DIREKTöRLOK: 

• 

'"iLAN 
lstanbtıl 2 nci icra memurluğundan 

Birinci derecede ipotekli olup açık arttırma ıuretile paraya çevrilmesirıl 
karar verilen ve tamanuna üç yeminli erbabı vukuf tarafından (123 781) liri 
kıymet takdir olunan, Galatada Kemankeı Karamustafapaıa mahaJl~sinide atn 
Topçular ve hamam cedit Voyvoda caddeıinde kain atik 13 ili 19 cedit 19 i1J 
2 5 numaralarla murakkam ve uğ tarafı Kaaapyan vesaire Değirmen hanı ve bJı 
zan Goncegülyan Şeref hanım ve Mehmet bey vesaire hanı ve bazan aralık ve baz~ 
müfrez 49 ila 53 atik numara! temlik sol tarafı sahibi senetlerin ı ı ila ı 7 No. ~ 
:ikinci kısım Karaköy palas arkası Harikliya ve Anna Binti Bedros aynalı Joka 
tası ve hazan Sahak ve Utep Köçckyan dükkanı cephesi Voyvoda cadldesile maı 
dut olup altında Kommeriçiyala İtalyana bankasının bulunduğu mahalli müşt 

mil bulunan birinci kısım Karaköy palas hanı namile maruf kagir ve cesim ban 
(318, 240) hisse itibarile (308.080) hissesi 1424 No. lı icra ve iflas ve 2280 No. 
lı kanunlar hilkmilne tevfikan açık arttırmaya çıkanlarak 25161937 tarihinde 
ptlan birinci asık arttırmau neticesinde iıbu gayri menkule en fazla 30 000 Jirl 
bedel veri1miı ve bu ~uretle kıymeti muhammeneyi bulmadtğurlan dola~ 14zl 
No. 1r icra ve iflas kanununa tevfikan ikinci açık arttırmağa çıkımlmıştır. 

1 - Bina bir bodrum, bir zemin, bir asma katile aynca beş kat daha ve bif 
de tarasası muhtevidir. t§bu gayri menkulün methali ve merdivenleri ve hanı' 
çift asansörleri ve bunların arkasındaki aydınlık mahalli her iki kıııım Karakô 
palas beyninde müşterek olup bu ıuretle intifa cdilegelmektedir. 

2 - Binada aynca kalorifer ve elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Birine 
kıımın kalorifer teıisatt müstakildir, ka lorifcr o:.aklarr ise birinci ve ikinci kıs 
arasında bulunan methal ve aydınlık mahallerini muhtevi müşterek kısımda m 
essese olup işbu ocaklar birinci ve ikinci kısım beyninde müştereken istimal ed 
legclmektedir. Elektrik tesisatı her iki kısımda ayn ayn müessesedir, şu kad• 
ki, kumpanyanın umumi kontrol saati yukarıda zikri geçen miışterek mnhaU 
vazedilmiş ve her iki kmm için mü§tereken istimal edilegelmekteair. Terkos 
boruları ve tesisatı her iki ,kısımda müstakillen mevcut olup kumpanyanm kon 
saati yukarıda zikredilen müşterek mahalle vazedilmiş ve her iki kısım iç' 
müştereken istimal edilegelmektcıdir. 

3 - Boarum katı üç salon ve aynca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri 
bir de deposu ve zemin katında müşterek antre ve bankanın aynca antresi 
bir oı:ia ve tuvalet mahatleri ve banka kısmında hususi asansör ve kalorifer 
elektrik tesisatile banka 'ittihazına elveri§li gişeleri müştemil mahal ve asttı' 
katında iki oda, salon, telefon odası, depo, hela, camekanlı salon ve ayrıca da' 
releri ve ikinci katta bet oda, iki hela ve aalonları müıtemil olup banka Ko 
merçiyala İtalyana tarafından i§gal edilmekte ve bunun haricinde kalan ilçünc 
dördüncü, betinci ve altıncı katlarında on ikişer oda ve ikişer bela ve taraça 
tında bir odası mevcuttur. 

4 - Takdiri kıymet raporunda yazılı olduğu üzere bankanın işgal ettiği 
hada mevcut olup takdiri kıymetten tenzil olunan hususi asansör, kasalar, 
yazılı sair teferruata ait tesisat aatıştanharlç olduğu gibi banka Kommerçiya 
ttalyananm 28121945 tarihine kadar peşinen ö\denen kira mukavelesi tapu 
tesscil edilmiştir. 

5 - ikinci açık arttmnatt 2617/937 tarihine rastlayan pazartesi günü saS 
14 den 16 ya kadar İttanbul ikinci icra dairesinde yapılacaktır. 

6 - ikinci arttırma neticesinde verilecek bedd kıymeti muhammenen~ 
yüzde yetmiş beşi bulduğu takdirde gayri menkul en çok arttmırun üstünde 
rakılacaktır. Aksi halde satı! 2280 No. 1ı kanun hükmüne tevfikan geriye bıra 
lacaktır. Arttırmağa girmek istiyenlerin mezkQr gayri menkulün kıymeti mubll 
menesinin yilzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçeısi venne!crl zrm r. 

7 - Satı! peşin para iledir. 
8 - 1424 No. 1ı icra ve iflb lcanununun 119 uncu maddesine tevfikan ipote 

li alacaklılarla diğer alidarlann ve irtifak hakkı •ahiplerinin işbu gayri men 
üzerindeki haklarını ve huauaile faiz ve masarife dair iddialarını evrakı mUsbite< 

i~rile birlikte tarihi ilandan itibaren yirmi gün içinde bildirmeleri lazımdır. A~ 
halde haklan tapu sicilleri ile sabit olmayanlar satı§ bedelinin paylaşmasında< 
hariç kalırlar. 

9 - Mezkiır gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergi, vakıf icart 

si ve tanzifat ve tenviriye borçları borçlulara ait olmak Uzere satış bcdelind~ 
ödenecektir. Yirmi senelik vakıf icareai t~viz bedeli mUıtı:riye aittir. 

10 - Şartnameai herkes tarafından&örülebilmek üzere 7/71937 tarihine rast 
layan çarşamba günU dairede mahalli mahausuna asılacaktır. 

l 1 - Daha fazla malQmat istiyenlerin daireye müracaatla 934/1302 sayıl 
dosyada mevcut evrak ve mahallen vui yet ve takdiri kıymet raporunu gör 
anlayabileceideri illn olunur. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
satınalma komisyonundan 

İki sene piyasası arasındaki fark yilzde 
otuzdan fazladır. Piyasl\nın kan§ıklı
ğı devam edecektir. Bu vaziyette piya
sanın tanzimi kabil değildir; buğday pi
yasasını tanzim etmek, ve fiyatı köylil· 
yU idare edecek, fakat mUstehlildere 
çok afır olmıyacak bir hadde tutmak 
ve bunu uzun müddet muhafaza ede
Tek buğday vaııtaslle memleketin pa· 
halılık derecesini bUyUk tahavvilllere 
maruz bırakmamak lazımdır. Bu çok 
mJhim meselenin ilk muvaffakiyetli hal 
tarzını, Uç ıenedenberi Ziraat Bankası 
ümid verici bir tecrilbe halin.de yapmak
tadır. Fakat bunu genişletmek ve şu

müllendirmek l!zımdır. 

~ususi ŞARTLAQIMIZ ~Al(k:'IND.A 
GIŞ[.~~_12iMIZD'N MALUMAT. ALiNi Z 

1 - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun bin tane 
altr kütüklü balaska takımı 20/7/r37 sah gilnti saat onda kapalı z<lrf ucuhi ue 
satın alınacaktır. 

H) Değirmenlerimizin bir kısmı 
moderndir. Fakat çoğu eıkidir. R<lndı
manlan az ve masrafları çoktur. Bazı 
yerlerde değirmenler ihtiyaçtan fazla 
oldu~undan tam çalı~mamakta ve umu
mi masraf çoğaldığından öğiltme masra
fı pahalıya malolmaktadır. Dcğirmenle
rimizi modernize etmek ve öğtitme mas
raflarını ucuzlatmak lazımdır. 

İ) Buğdaylanmm hariçte ıataca~ 

te§kil!tımız yoktur. Binlerce, ton buğ
day mua:nelelerl yapacak bilyilk mties· 
seselerimiz de mevcud değn.dir. Harici 
ticareti organize etmek ve mallarımız1 

satabilecek teşkiH.t vUcuda getirmek 
mecbudve!inrleyiz. 

G) Ur-.~mi arhhat noktasınöan de· 
ğirmenlerin rr/.ıPkabesi, muayyen glu
ten'i havi (un) ynpılmasr, hilenin ve ih· 

tikarın önüne geçilmesi mevcud şart-ı 

tara göre güçtür. Bunları temine yan. 
yacak te§kilat lazımdır. 

BiR BUCDA Y KANUNU 
HAZIRLANIYOR 

tıte bütün bu ekaikt:kleri tamamlıya
cak bir (buğday kanunu) projesi ha
zırlanmaktadır. Bu kanunla, bugüne ka
dar buğdayı koruma kanunu, Ziraat 
Bankasının buğday mübayaa talimatna-1 
meıi ve buğday hakkındaki diğer bil-

tün hülo:imler kaldırılarak, bugünkü 
ihtiyacı karıılıyacak ~ekilde bu kanu
nun içine konacaktır • Kanunda d iğer 

hububat maddelerimiz için de hükiimler 
bulunacaktır. Layiha Kamutayın önü
müzdeki teşrin toplantısında görüşüle
cektir. 

Pamuk ve buğdayla Türk köylüsü· 
nün müreffeh ve mesut olması için 
Cümhuriyet iki ana temel yaratmış ola-] 
caktır. 

2 - Buna ait şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. İlk teminat 
( 450) liradır. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede ya.ıılt vesika ve ilk t 
minat makbuz ve mektuplu teklif mektubunu en geç belli gün ı:;aat dokuzda 
evvel komisyona vermiş olmaları. (1849) (3843) 

S1:4euu 
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KUPONLU VADELi. 

Dr.lhsauSami n-w Ti F O 8 i L --
TiFO AŞlS/ GHzHeklml Dr. iHSIUt SAMi 

Tifo ve paratlfo hastalıklarına Dr. Şilkrü Ertan Tifo ve paratifo bastılılclınna tutul 
tutulmamak içln tesiri kat'i, mu- mamık ·için aıtızdın ıiıoan tifo ban-ar· ti k Cağa loğlu Nunll sm nJye cad. No. 3C t:ı r 

ıye pe emln ta?.e aşıdır. Her landır. Hiç rıhatSızlık vermez. Her 
ecza.b ed b ı (Cağaloğlu Ec.ıaneıf yanında) an e u unur. Kutusu; 45 I kes al.abi1ir. Kutusu 55 Kr. 

kuruıstur. - -----•T•e•le•fo•n• •• 2
1

•Z•56•6_ .. _mwr:e .. ____________ .. 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan a§ağıda yazılı .(4) grup mals• 
me ve eşya her grup ayrr ayn ihale edilmek üzere 12. 7. 1937 pa..ıarteat gftnll 
saat 1 O da Haydarpaşada gar binası ldahilindeki komisyon tarafından ıa~k ebilf • 
me ile ııatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasın.da yazılr muvakkat teminat veı 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ckııiltme gUnU saatine kadar komisyona 
milracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak ldağıtılmaktaihr 
1 - 50 adet muhtelif eb'atta vagon camr, 120 adet adi bina camr, 260 a'C!et 

duble bina camı ve 20 adet duble buzlu cam muhammen bedeli 1039 lira s ku• 
ru~ ve muvakkat teminatı 77 lira 93 kuruştur. 

2 - 34 adet muhtelif şekil ve eb' atta kofre muhammen beldeli 850 lira ve 
muvakkat teminatı 63 lira 7 5 kuruştur. 

3 .- Muhtelif şekil ve eb'atta 19500 adet li.mba §işesl muhammen bedeU 
2437 lıra 50 kuruş ve muvakkat teminatı 182 lira 82 kuruıtur. 

4 - 4000 kilo 4 m/m lik galvanize demir telgraf teli mullammen bedeli 
620 lira ve muvakkat teminatı 46 lira SO kuruıtur. (3582) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Senelik muhammen 

Sultanahmette :Atmeyda~t caddesinde 
aııkeri elbise anbarı altında 48 ila 58 No. 
lı bugün bir atölye halinde kullanılan 
altt dükkan 

Kocamustafapaşada arabacr Beyazıt ma• 
hallesinin Kocamuıtıfapaıa caddeıinde 
264 No. 1I ev. 

Azapkaprda Yenikapr caddesinde 4 No. 
1t dükkan. 
Azapkaprda Yenikapı ca!ddesinde 6,8 
No. lı dükkan. 

Kadzköyilnde İbrahim· ağa mahallesinin 
Koruluk mevkiinde İsmail bostanr, ko
ru yolu, Hikmet veresesi tarlası ve Se. 
yid Ahmed deresi ile çevrilmiş 20220 
metre murabbaı tarla. 

Boğaziçinde Balta limanı sarayı arka• 1 

srndaki koru yanında krokisinlde budu· 
du gösterilen taş ocağından çıkarılacak 1 

· .. kira.ar Lira 

255 

- !4 

48 

35 

20 

4 

Kira müddeti 

r -
J tt~ yıl 

Bir ,..., 

tıa ~ 

\ 

, .. 
ı 

f,tç" 
l--

taı beher metre mikabı. ·" ' 0,0~ 11 " 

Yukarda cins ve mevkileri yazılıyerler hizalarındaki b'e<ıeı ve mUifdetlet 
üzerinden açık arttırma usulile k iraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye vesait 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin 15171937 perşembe günil saat on 'dörtte yüide 7,5 
pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeletL 

.CM> ,(3797'5. 

Manlsada yaptırılacak AtatUrk anıt 
projesi müsabaka şartları 

Manisa Valiliğinden: 
- f - Manisaıda bir Atatürk anıtı yaprlacaktır. 

2 - Bu anıt için "50000,, lira sarfolunacaktır~ 

3 - Amt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Müdi:1eti 1 Hulru 
93 7 1 Teşrinieani 937 ye kadardır. 

4 - Müsabakaya iıtirak edeceklerin en az Güzel Sanatlar Akademisini bitiı 
miş Türk sanatkarı olmaları şarttır. 

s - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırlayacaklan proje ve ma1'etlerl 
1 Teşrinisani 937 pazartesi günU saat on altıya kadar İstanbul Güzel Sanat!U 
Akademisi Direktörlüğüne teslim etmeleri şarttır. Projeler Akademiye kap.ali 
zarfla rümuz usulile tes!im edilecektir. 

6 - Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Anıt kaidesinde kullanılacak ta~ nevinin tayini heylielfratm faltdlrlnt 

bırakdmıştrr. 
8 - Müsabakaya iştirak edecek olanlar abidenin dikileceği yere ait plJm 

ve fotoğrafları İstanbul Güzel Sanatlar Ak~demisi Direktörlüğünde görebilirler 

ve diğer malUmatı a·labilirler. l 
. 9 - Proje ve maketler İstanbul Gilzel Sanatlar Akademisinde müte§ekkil ft 

isimleri mahfuz olan jüri azaları tarafından tetkik edilerek en muvafıla beğenL 
Jecek ve jürinin buna dair verdiği karar Dahiliye Vekaletinde müteşekkil ~bi
deler Komisyonunun tasdikinden sonrakatiyet kesbeyliyecektir. Bu ıuretle beğt. , 
nilen ve tasldik edilen eser reafüe edilecektir. t 

10 - Müsabakada birinciliği kazanan eser için "1000,, lira, ikinciliği liazae 
nan eser için "500,, lira mükafat verilecektir {3126)' 1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3.üncü 
Büyük 

keşide 17 1 emmuz 937 dedir. 

ikramiye: 45.000 Liradır. 
. 

Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

_ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DIKKA T: 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akşamına kaôar biletini C!e•' 
ğiıtirmit bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı salat olur .... 

Nqriyat OltektlSrU: Refill Ahmet SCvcııgU ~&hibl: ASilıl OS 
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SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
saire 

Blzalannda yılda lp.reW olanlar, 11ır.e 
rbade muamele görenlerdir. Rakamla; 

uat 12 cıe lmpaoq eatııt 11,yatlanıur. 

BULUNMAZ FIRSAT r 
31- Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kargir ev satılık.. 
tır ve bahçesi çok muntazamdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

MUHASiP 

40 - Ticari muhasebe maH\matı olan 
bir genç her türlü yazı ve muha
sebe işlerinde çalışmak üzere iş a
nyor. 

İsteyenlerin servisimize müra· 
caatlan. 

lŞ ARAYOR 

42 - Şirket veya maesseselerde oda· 
cıhk istiyorum. İlk tahsilimi bi -
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça
lıştığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

DEVREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DtlKK.!.NI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek ka:aar müşterisi olan 
bakkal ve aşçı dükkanı devren sa. 

~lıktır. İstiyenlerin servisimize mü
racaatları. 

KiRALIK VE SATILIK HER TURLU 
KONFORt HAVI HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 

denize nezaretli kagir 6 odalı ay-

rıca sineklere karşı tel kafesli, hava 
gazlr, elektrik, terkos, telefon, ga
raj ve aynca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 

manlığnu yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 
]er için iş arıyor. 

INGIUZCE, FRANSIZCA 

PARALAR 
•Sterlin 627.- Pezeta 
•Dolar 127,- •Mark 
·Frank 101.- •Zloti 
•Liret 115- •Pengo 
• Belçika Fr. 84- •IAy 
• DrahınS 23,- •Dinar 
• tsvıçre Fr. 575,- Yen 
•Leva 23- •Kron Iaveç 
•Florin 68.- •AJtm 
•Kron Çek. 84.- • BankDot 
• ŞUtnAvuııı 23-

31,-
23-
25.-
14-
62. -

32 -
1().18 -

257 -

47 - Dersler tecrübeli bir profesör ta
rafından ikmale kalanları ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlı
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mii·ıı------Ç-E_K_L_E--R-----I 
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatları. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 

48 - Büyükderede ifraz edilmiş 40 kil. 
sur parça arsa satılır. Talip olan
ların servisimize müracaatları. 

SATILIK HANE 

49 - Büyükderede altı odalı hane mak
tuan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katr tuğladandır. Servisimize mü. 
racaat. 

KARTALDA SATILIK ARSALAR: 

50 - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 

• Loncıra 625. • Viyana 42096 
• NevyorJr 0,7898 •Madı1d 14. -
•Pufa 20.6005 •BerUn 1.9710 
•MllAno 150! •Varştml 4,1680 
• BrUkııeJ 4.6988 • Budape,te 4, -
• Attna 8744 • Bllkre, 107.36 
•Cenevre 3.~25 • Belgrad 6456 
• Sotya 64- • Yokolııurıe 2 i486 
• Amsterdam 1.4386 •Moskova 24Q.1 

•Pra~ 23.2768 • Btokholm S,1032 

ESHAM 

1ş Bankası 9 80 
Anadolu 24 -
Reji 160 
Şir. Hayrty , 

Merkez Bank 87. -
U. Sigorta .-

Bomontı 9.-

Tramvay 
•Çimento 13,30 
Uı.yon DeL 
Şark Del. 

Balya .-
Şark m. 11CD11 

Telefon 
Talip olanların servisimize müra- •----------
caatları. ıstlkraztar Tahviller 

BOSTANCIDA 

51 - 268 arşın satılık arsa, talip olanla
rın servisimize müracaatları • 

• 1983 T.Bor. I 16.05 B:lektı1k 

• • • • O 1510 l'ra.m't'&J 
• • • m 16 oo Rıhtım 

CaUk. DahJ11 95. - • An&dolo t 40 20 
l!:rgeol l!>dk. 95 - .. Anadolu n 40,20 

1928 A M 00 AnadohJ m 
• s. Erzurum 97 60 Mümessil A 43 90 

52 - İngiltere ve Fransada tahslini ik- ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mal etmiş bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Fransızca 

lisan dersleri ve ayrıca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. Arzu 
edenlerin VAKIT Propaganda ser. 
visine müracaatları. 

KARLI BiR iŞ 

53 - İşin ehli ve mütehassıst olan bir 

KıRUN doktoru 
Necaetln Atasaguil 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasu:dır. 

Istanbul Defterdarllğliidan : 

Bilyükçarşıda : Kalpakçılar başı sokağında eski 

sayılı dükkanın 3/ 4 payı. 

Rüstempaşa Mahallesinin Balkaparu hanının 

sayılı odarun 210/270 payı. 

ve yeni 130 

üst katrnda 14 

Mahmutpaşada : Çuhacr hanı üst kattakain eski ve yeni 28 sayılı 

Lira Kr4 
I 
1 

1800 00 

58 33 

odanın tamamı. 200 00 

Kumkapıda : Katipkasım mahallesinin fıçıcı sokağında kain 

28 sayılı ve 51, 7 5 metre arsanın 50/60 payı. 85 64 

Hasköyde A1:Jdüsselam mahallesinde Kumbarahane ve vapur 

iskelesi sokağında yeni 153.155 ve 16 sayılı 

üç dükkanın yan payı 700 00 

Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde Söğütlü çeşme soka-

ğında eski 1 yeni 30 sayılı dükkanın 5132 payı. 312 00 

Yeniköyde ': Ayanikola mahallesinin fırın sokağında kain eski 

4 yeni 8 sayılı evin 25670/ 44800 payı. 137 55 
Kumkaptda : Kürkçü başı Süleyman ağa mahallesinin Taıçılar 

caddesinde kain eski 30 yeni 40 sayılı evin 176 

da 14 payı. 

Usküdarda ': Selami Ali mahallesinin Andonaki sokağında kain 

63 64 

eski 21 yeni 31 sayılr evin tamamı. 2 50 00 

Yukarıda yazılı ttıallar 16/7/937 cuma günü saat 14 de satılacaktlr. Satıı 

beıdeline istikrazı dahili ve % S faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talip

lerin % 7 ,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkiır günd~ 

tefterdarlık Milll Emlak Müdürlüğünde müteşekkil sahJ komisyonuna mUraca. 

atlan. (F.) (3828)' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kumaş, Astan ve bütün harç ve masrafı mU.. 

teahhidine ait olmak şarliyle "40533,, takım "Caket, Pantalon, Kasliet ve toz. 

luktan müteşekkil,, yazlık elbise kapalı zarf usuliyle 16-7-937 cuma. ~ü 

saat onda satın alınacaktır. 
2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise ta.kmılarma 

192531 lira 75 kuruş kıymet biçilmig ilk teminatı 10876 lira 59 kuruştan iba
ret bulunmuştur. ı 

3 - Buna ait §artname 963 kuruş karşılığında yalnız komisyondan a.11 " 
nabilir. 11 

4 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamede yazılı olduğu gibi ili 
teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden en az 60000 liralık taahhüdünü hful. 

nü ifa etmiş terzi ve yazıhane sahibi olduğuna dair vesikaları muhtevi teklif 
mektubunu eksiltme vaktinden en az bir saat evveline kadar ltomisyona. ver • 
miş olmaları. (3708). j çiçek bahçesini h:r.ri müceddet hane 

hem 45 liraya i-.iralık ve hem del 
satılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
mize müracaatları. 

sanatkar tarafından çok mühim ve ------------------------------------------------

RUSÇA TERC0.'1E 
46 - Mükemmel Rusça bilen ve tercü-

çok karlı bir iş için 150000 liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin VAKIT Propagan
da servisine müracaatları ~ 

Bunları almak veya satmak istiyenl erin ve bu işlerle alakadar olanların 
~nkara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat-

tan. 

Mühim kolayhklar 
~şağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
lan olanlar. 
Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT P R O P A G A N D A~ 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak il· 
tere aıağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşünüp halledecek, i§lerini görecek • 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçr. iıçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

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

4 - Ders vermek veya almak istiyen
lı>r, 

r • 
S - Otomobil almak satmak veya ıı · 
letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (V AKIT PROPAGAN . 
DA SERV1S1) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge· 
tinniştir. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alm-
maz. 

Vakit Propağanda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 

Posta kutusu 46 Teleion 24370 
Telgıraf: Propaganda Yakıt 

. " f stanbul Belediyesi ilanları 
-
Açıkta denize girmenin yasak olduğuna dair gazetelerde yazılar görülmek

tedir. Geçen sene de ilan edildiği gibi umumi adaba riayet etmek şartile açık. 
ta denize girmek yasak edilmiş değildir. Ancak akıntılı ve girdaplı yerlerlde de-
!ze girmek cana mal olur. Ve bilhassa lağım ağızları:, tifo vakalarmın çoğal

dığı bu mevsimde sıhhat bakımından tehlikelidir. Binaenaleyh halkın bu gibi 
yerlerde denize girmemeleri lazımdır. Yakında bu gibi can ve sağlık bakımın. 
dan tehlikeli yerler Belediyece işaretle necezin!den halkın buralarda çok dikkat
li bulunnıatan ilan olunur. ,(3911) ... 
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