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Sayı: eeea -uta lS't ANBur.; - Anke.ra Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

S~yısı heryerde 

100 
Telgraf adres!: rruruıı----: Ts!an'6u] p A R A 

... • • ~ Telef. 214.13 (.iaa), 24370 (ld4re)' 

Inönü Havacılık Kampının muvaffakıyetli bir günü 
Yüksek yelken uçuş kampı dün ikinci çalışma devresine girdi 

.~ ...... ;~:..,·~ı·(f .... 

ilk kadın tay · • s · . b l 
------· yarecımız abiha Gök<;en Atatiirk'le era >er Tiirk 1ıara1armın kahraman kızt tayyaresinde 

KUTUP 
. hava yolu 

Bugünlerde büyük k 
ve dostu S omtumuz 
hayranı · ~udz d. ovyetler Birliği 

ıçın e ır F k b b 
~a~ tarihi bir ..... a at u ay-

- :Nut silahı k gunun kutlanması, 
'içi~ tenlik a azanılnıı§ bir zafer 
51'yy~t alimle Y.a~ılnıası değildir. 
N"a:'ka'lı rı, en adamları, ba
'rik' • :i :ı ramanlarr, Avrupa ile Ame-

4 al-asında • · ı ku h , . ·ıtl· oif. h ~1nıa t undan ye-
• :;;ıh ava yolu açmıflardır. Ya-

•~ ayram bu muvaffakıyetin 
et menıleketlerinde uyandır

ıfr.:ha~lı aevinç tezahüratıdır. 
, f . Şımdıye kadar birçok Avrupalı 

en adamla d · ·ı · lar rı, enızcı er, havacı-
.. kUtµpların esrarını ke§if .için 

u~raşmışlardır. Bu uğurda bü
yuk fedakarlıklar ile ··h' 
vaff ak l mu ım mu-
F ak t ı~et er de kazanmışlardır. 
h .. ~ b u nıuvaffakıyetlerin hiç 
ırısı u defa Sovyet fen adamla 

rının ve hav l • 1 . . acı arının elde ettik-
erı netıce kadar kat'" 1 

tır, ı o mamıı-

Haziranın on sekizinci günü bir 
tayyare Moskovadan kalk f h · · . an se er 
~Ytt• 'ı'lal kutbunun buzları 

Nafia vekili 
şehrimizde 

Nafia Y ekili 

Başvekil Sabiha Gökçene 
madalyayı takorl~en 

murassa 

Ali Çetinkaya, V h k d 

ı k t ı sat ·ve k i ı i 
dün benzin ihtikarını . . 

yanında imtiyaz· na raman a ın 
lı şirketler müdü • • 
rüEmin İpckc;i, fayyareczmzz 
De' let Demiryol 

tetkik etti 
ları cer dairesi sa b ,· h a 
müdürü Sedad 
olduğu halde, 

Vekil Ticaret odasında 
saat meşgul old~ 

rlün sabahki tren G .. k ç e 
!e. ~~lırimiz~ g~l- o n 
ını~ttr. Vekıl ıs· 
tat>voada vekalet 

Şelirinıizde bulunan İktısad Yeki· 
li Celal Bayar dün saat 11 de hera· 
berinde İş bankası umum miidürii 
Mmımmer Eriş okhı~u lıalde Ticaret 
ve Sanayi oda!'ma gelmi~, kendi8ine 
ayrılan humsi bir odada çalışınağa 

erkanı ve De,Jct 
Deıniryollan ırıfüliir ve memurları ta· 
rafindan karşılanmı~trr. 

Ali Çetinkaya şehrimizıle hirk'aç 
güa kaldıktan ( sonra on temmuzda, 
Belp;rad yoliyle. İsYec;e ~idecektir. 

Yarınki sayımız 
lıavemizle birlikle 

·I 

Diyor ki: 
Gençlerde uçuculuğa 

karşı ço_k 'büyük 
heves var 

ba§laım~trr. 

Bir müddet ~onra, Vekilin hulun· 

Eskişehir, 5 (:\..A.) _ Bir hafta· duğu od ara Sanayi umum müdürii 
danheri son hazırlıkları görülmekte Re~ad, belediye iktı~ad işleri müdü· 
olan Türkkuşunun İnönü yüksek yel- rü Asnn Siireyya, Anknra Ticaret 
keıı uçu§ kampı bugün parlak hir tö- mektebi mfü]ürti Ye belediye iktısad 
renle ikinci çalışına devresine girmiş· işleri nıü<liirü Şe' ket Süıeyya, Oda 
· umum katibi Cevad Nizamı ve Tür tır. 

Da,·etliler, saat 10 da tayyare, oto- kofis müdürü Suplıi Ziya gelmi,. Ye· 
mobil, otobüs ve trenlerle kampa gel· kilin rjya"eli altında saat ikiye kadar 
ıniş bulunuyorlardı. de' am eden bir toplantı yapılmı:;:Lır. 

Eskişehir Ha'a okulıına memuh Ha1·"r aldığımrza µ;iire, Bay Ve· 
8 a-.keri tayyare başlarında ilk kadın kil, benzin 'e petrol meı;e]c-.i üzerin· 

dört 

Sayı fa uc;mannmz Sabi11a Gökçen olduğu (Sonu: Sa. 4 Sii. 3) İt..tıo,;ntl Vel,·ilimiz B. Celal Bnrar 
halde birbirini takihen tören yerine 

r ı dırtına arı, ka~anlık sisleri a: 
rasın an geçerdek Şımali Amerika. 
ya varmış, ora a co,kun te h .. 
rat)a karşılanarak Amerika Ca U• 

hurreisi Ruzveltin huzuruna uınk. 
m t k · d" çı • tf, sonra e rar gerı onerek . · 
ne kutuptan geçmek suretile .;•- _......:... _____ _... _____ _ 

gclmi~lerdir. Değerli hava kumandan ' - ...... u .... lllllHıuıııııınııııtııımıuıtlllllflllluıııııııııı11tt1 iM11fnllltı1Mlfll 1 

Jarmnz<lan albay Zeki Doğan'm da 
bulunduğu elliye )akın ham subayı
mız da davetliler arasında bulunuyor

Yeni romanımızı dikkatle takip 
ediyor musunuz? Bu tak4irde ziranın yirmi be~inci günü Moak a- . Bal.ıkesı·rde· 

\'aya gelmiştir. Gerek giditte g o-
rek gelişte buyuk hava mu,kuıa~: zelzele lardı. 

larına rağmen tayyarede hir b. 
A ı o h. ::r ır 
arıza o mamış, ınsanca ıç hir te-
lefat vukubulmamıstn:. Bu sur t 
le Avrupa ile Amerika araıındaİci 
en kuıa hava yolunun Atlintik d 
nizi üzerinden yapılan hava sef e-
l . k d . . er. 
erı a ar emın ve tehlıkeaiz ı 

· duğu fiilen sabit olmuştur. 0 
• 

Sovyet hükumeti on senedenbe
ri kutuplarda tetkikat itine büyük 
ehemmiyet veriyordu. Bu defa 
kutup noktasına yakın yere sabit 
bir fen heyeti gönderildi. Bu he
yetin vazifesi bir tara~tan kutup
ta hava şartlarını, arazı Yaziyetle
rini tetkik etmekti. Bir taraftan 
da kutup üzerinden uçarak A vru
payı Amerikaya havadan bağlıya
cak olan tayyarelere radyo ve tel
ıiz vasıtasile yol göstermekti. 

Böyle bir fen heyetinin vazife
sindeki müakülitı takdir etmek 
kolaydır: Zira kutup mmtakasın
da hava şartlarından mütevellit 
zorluklar bertaraf, bu heyetin 
üzerinde oturacağı büyük buz 
kütleleri sabit değildir; mütema
diyen yer değiıtirir. Tetkik he
yetinin muayyen bir noktada kal-

ASIM US 
(Sonu, sa 4 8ü, 5) 

Balıkesir, s (.A.) - !:•Dün gece şehri 
mizde şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. 
Sarsıntının tesirlle uyanan helk bir heye 
can geçirmittir. Hasarat yoktur. 

Tiir1' lla,·a kurumunun, bu sene 
İnönü kampmın hakiki bir gençlik 
Ye ha~ acılık yuvası haline getirmek 
için hiçhir fedakarlıktan kac;mınamış 
olduğu ilk hak1şta gi>ze çarpıyordu. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 1) 

ispanyada büyük bir 
· deniz harbi olacak 
Ademi müdahale çıkmazından çıkmak 

için Belçikanın yardımı bekleniyor 
, 1 1 • J •• 

Paris. 5 ( Hu~usi) - a eı~cıa ı~-
kiımetinin on büviik tayyaresı Sev1l
la) ı homharclrma~ etmi~tir. Dört saat 
de, am eden bu bombardıman esna
sıııtf a 1 ilcr pek çok zarara uğramış· 
larılır, 

• d""" .• ' 'Paris • Soir,, in ) az ıgına ı;ore 

lıükiunetçilere nıemuh yedi deniz 
lıarh gemi. j Cebeliittarıktan gcc;erek 
Atlas denizine doğru gitmişlerdir. Es· 
ki , .e tecrübeli kumandanların idare
si a1tmtla olan geınılerin ıo;antarderi 
hoıııbarılmıan Pderek aıoil erin ahi oka· 
emı yermağa , ,.. şehre erzak ihracını 
emniyet altına almak istiyecekleri zan 

nedilnıektedir. Asi gemiler muhalefet 
edecek olurlarsa İspanya harbi başlı· 
yalıdanheri iki taraf arasında çok bü
yük hir deniz nmhareheı:ıi yapılacağı 
muhakkaktır. 
FRANSA. CiİMHURil'ETÇiLERE 

SiLAHLA Y ARDlıH EDECRK 
Paris, 5 (Hususi) - Eski Baş' e· 

kil Leon Blum. İspanyada harbedcn-
lere vıırdnn edilmezse, muharebenin 
uzun. sürmiyeccğini zannetmektey<li. 
Fakat, aradan hir seneye) akın bir za· 
mnn geçtiği halde İF>panyadaki harbin 
nihayete ermeıneqi, Paristeki telakki-

(Sonu: Sa. 4 .Sü, 4) 

Ya ölü, a ·diri 

Bu 

lımi altmda ne,rettiğimiz yeni zabıta romanımızda 
yalnız bir hafta içerisinde bir gün ve bir satırda, vaka
daki ıahıslardan birinin admı vakanm diğer bir kahra
manının adı ile yaptığnnız değitlirmeyi hemen bula· 
bileceksiniz. 

eğlenceli 
iştirak 

müsabakaya 
için 

ikinci sayıfamızdaki sürpriz kupon-
larımızı toplamak kifayet edecektir. 

Y anhşlığm yapıldığı gün çıkmış olan kupona kendi 
adresini yazarak bize gönderecek bütün okuyucu· 
larımıza: 

Gramofonlar, plaklar, vapur ve 
şimendüf erlerde bedava seyahat 

karneleri ve muhtelif 
hediyeler veriyoruz. 
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B:~~t ı ki d .. r 
ır gun as a ı ar un-

G-ONU ~'.-_AKI 1'1-E R. i 
"Cld,, UçyUz yatında 
Fran.;.ız kla iklcrjndeıı Corn<'ille 

( Korncy) in ' 'Ci<l: Siıl,, i~mindcki :;:n· 
lıeı:eri, ilk defa olarak. hundan tanı iiç 
yüz sene e'' el oynanımıı;tı. 

yadan kalkabilir. Fakat ... 
"İnsanlar :.rasn~a hastalık de

nilen 'ey yakında IG~!r.ııyacak. .. " 
Bunu yazan adaro alelade bir 

kimse değildir. Bu söz büyü!, bir 
Fransız otoritesinin, enstitüde a
za olan, kendisine r.; obel mükcif a. 
tı verilmif bulunan ilmi araıtırma
lar nezareti müsteşarı olan Jc-.. 
Pcrrin'in kaleminden çıkı --~~•:.:. 

Hiç §Üphesiz bu büyük ali ••. , 
lcat'i bir kanaate varmı§ olmc:ısay
dı bu tarzda bir söz sarfetmezdi. 
Hakikaten ben de bu büyük ilim ı 
adamının yüksek sal.:.~:yeti karşı
sında kabul ediyo!":....n ve diyor:·-1 
ld bir gün gelecek, yeryüz:.1:: · . 
her türlü hastalıklar kalkacak!ır. 

o ha!de acaba lıir rri;n rr.l~-~k 
midir ki artık kalbimizc:len ICo:-~ ... ı
muz olmıyacak, ciğerlerimizden 
endişemiz bulunmıyacak, mide • 
miz ve barsaklarımız hiç bozul -
ımaksızm işliyecek, kanınuz daima 
saf bir halde damarlarınuzda do
latacak, damarlarımız asla sertlq
mekten masun kalacak, gözleri
miz ilk gençlik çağında olduı;:.: 
gibi her vakit ayni şekilde göre • 
cek, kulaklarımız yüz elJi yaşına 
girinciye kadar hep ayni tarzda i
yi işitecek, mafsaUarımıza hiç bir 
zaman romatiz.ma denilen şey sıe
lip çatmıyacak, hüli.sa insanlar 
yeryüzünde ölümden korkmıyan 
ilaheler gibi olacak... itte Öunu, 
benim aklım ve hayalim bir türlü 
l:abul edemiyor. 

Ben bu sözlerimle Moliere za
manındanberi tababetin asla ileri
lememi~ olduğunu iddia etmek is
temiyorum. Fazla olarak Moliere 
zamanındaki doktorların müte
madiyen yemek yiyen, mütemadi
yen içen insanlardan kan almak
ta, yahut bunlara ıürgün vermek
te o ka.dar haksız olmadığını bu 
doktorların Moliere'nin iddia et
tiği kadar budala kimseler bulun
madığını da itiraf etmek lazımdır. 
Muhakkaktır ki bu doktorlar ken
di zamanlarında ya§ıyan insanla
rın pek çoğunu ölüm tehlikelerin
den kurtarmı§tır. 

Bununla beraber l>u adamların 
ilimleri ve fenleri bugünkü ilim ve 
fen derecesinde değildi. Yine bi
liyorum ki insanların vasati ha
yatı o zamana nisbetle bugün yük
selmiştir. 

Fakat ilim ve fennin bugünkü 
terakkisi İnsanların vücudünü hiç 
bir hastalığın taarruzundan kurta
racak bir ıeviyeye gelmit değildir. 
Zira vücudün maruz olduğu has
talıkları yapan yine bizzat vücu
dün kendisidir. Nasıl ki Postör 
ölüm döıeğinde can verirken: 

"- Hastalık tohumu bir şey 
'değil, bütün iş vücudün lcendisin
·de." demişti. 

Onun için kuvvetlendirilmesi 
Jazımgelen birıey varsa o vüc.udün 

melerine yardım etmeyi daha ma· 
kul buluyorum. Fazla olarak ma
hlm ve meşhur olan hastalıkların 
vücudü tıbbi vesait ile ortadan kal 
dırılacak olursa şimdiye kadar 
malum olmıyan diğer bir takım 
hastalıkların meydana çıkmıyaca
ğı muhak!<ak mıdrr?. İnsan ma
demki fani bir mahluktur, eski ö
lüm sebepleri yok edildiği takdir
de yeni bir takım ölüm sebepleri 
zuhur edecektir. 

Fakat burada §Öyle bir itiraz i
leriye ıürülebitir: Evet, inıan na
sıl olsa ölecektir. Fakat yanan bir 
lambanın yağı tükendiği zaman 
kendi kendine sönmesi gibi insan 
da tedrici .surette, yavaf yavaı 
kuvvetle~ diişüp hayatı terkede
cektir. Bu da arzu edilecek bir 
ıey midir? Vakıa zaman zaman 
istiınalara tesadüf edilebilir. Her 
halde yüz yaşını geçenlerin haya
tı umumiyetle hazindir. Bunun i
çin büyük i!im adamlarının insan
ları eski hutalıkfar ile haf başa bı-
rakması yine insanlığm saadeti 
namına dal:a hayırlı oJsa gerek
tir. 

Loulz Latzarl! s 

Havyar 
ucuzlayacak 

Fakat Vauda fabrika 
kurulursa ••• 

İktxsat vekaleti balıkçılık enstitüsü 
müşaviri İsmail Van gölündeki tet· 
kiklerini bitirerek lıııtanbula dönmüş 
tür. 

İsmail Van gölünde tuttuğu ba
lıklar.lan nümuneler getirmiştir. Bu 
balıklar, Hazer denizinde tutulan 
ringa balığı ile sazan balığı arasında 
bir cins balıktır. 

Van gölünde tutulan balıklardan 
çok mükemmel havyar çıkarılmıştır. 
Göl civarında bir havyar fabrikası 
tesis edilirse lstanbulda havyarın ki
losunu iki liraya satmak mümkün O· 

la bilecek tir. 
Van gölündeki balıklardan çıka. 

nlan havyar biyasada satılan hav. 
yarlardan daha iyidir. 

Bir eroin fabrikası 
meydana çıkaı ıldı 
Zahıta tarafmclaıı. hir eroin f abri· 

ka,,ı c)e gcçirilıııi~ 'c ı:;uçlu olarak, 
heş ki§İ te,·kif cdilmi~tir. 

Yapılan cürrnii ıııe~hutlardan son
ra fabrika meydana c;ıkanlmı~, 'e 
hıınu i~lrtenler yakalanını .. tır. 

Falırika Re)o~lnnda lıııanı sokağın 
da l O ] uuınarnlı hiiyiik hoyahanc· 

kendisidir. Tohumun İçinde nes- nin arka~mda<lır. Burayı i~leteıı ler 
vünüma bulduğu zemindir. Kendi hanker Hiizknllalı o~Ju Xerih Hayat 
tabiatimizi mağlup olmıyacak ken 
di uzviyelimizi kendiliğinden fe
na tohumları tahrip edecek, mik
ropları kovacak, basilleri, virus
leri bertaraf edecek bir hale ge-
tirmek lazımdır. 

Müracaat edilen fay dalı, fakat 
basit usul sudur: Hastalığa tutul
mamış bir ~ücüde küçük bir çiçek 
yahut küçük bir tifo aşılamak, bu 
suretle ölüme sebep olacak büyük 
bir çiçek, yahut tifo hastaltğınd~n 
vücudü vikaye etmek. ihtimal ki . 
hiç bir zaman tutulmıyacağımız 
bir hastalığa kartı bize mukave
met kabiliyeti veriliyor. Fakat ~u 
da muhakkaktır ki bu mukavemet 
kabiliyeti verilirken vücut biraz 
da zayıflatılmış oluyor. Bir ta
raftan hastalıklar yok oluyor, fa
kat ayni zamanda vücudümüıdeki 
havatıyet kabiliyeti de ... 

ile )Ji k oknğnııla Cim ap:ırtımanm
da oturan Eınin Şcbarih! Pr.trokopu
lo. tur. 

1ıte bunun için ben insanların - Demek nitanlmdan ayrıldın? 

hağrra çağıra ilan eden llir adam Ja, 
son günlerde bir tiınarhanede öl
mü~tiir .. Jspanyol hıalının 

oğlu evlendi 

Ci<l'in bu ilk temsili, Fran·anm 
Am·ergnc ( Q, erny} ~eh rinde yapılım§ 
tır. E~erin kahramanı Rodrigul (Hod
rig) roliinii iizerine alan , Deı;gillıert 

( Dejilher) i-.ınindeki aktiiriin çok 
mm arf ak olduğu Ye 61'rİn ~iihret 
kazanıııasmda, ilk tem-.ilincle haı;kalı
raıııanm c;ok mnnlffak olınasmın tc
~iri hnluncluğu ,(.iylcniyor. 

Hakikaten, hir ti~ atro e~crmın 

mm aff akiyel kazanma<ı ilk tem~il in· 
de aktiirlerin muvaffakİ)eline hağlr 
<lır. 

Cid"in ilk teııı:-ilinin Ü'= ) üziindi 
yıltWniiıııü olan 11 temmuzda Auver
gnr' de e><er tekrar oynanacaktır. 

Ballk koku•undln esans 1 
Almanya benzin ve pelroHin ı;un· 

j,.ini yapmak iı:in çahftrken. hazı 

kimyagerler de, ayni şekilde daha 
ha~ka ~eyleri ucuza maletmek yolu
nu arıyorlar. 

Bunlar<lan hiri bir kc:.ifte hulun-
muş: 

Kiipekhalıgr ile menekfe ayni ko· 
1'uda imişler. Hu ke§if iizerine. gaze· 
telerde ilanlar ı:ı;öriilüyor: 

'•Köpekhalrğı derilerinden olan 
bütün e~~ a <:atın alınır .. , 

Tiu ımretle ~nck eı::ki. gerek yeni 
köpckbalıgı clerilerinden menekşe e· 
şansı yapmak iı:otiyorlar .. 

Dertlerlle HiiUnenler ••• 
TarjJıteki hüyiik adamların ne -

linden olduğunu iddia ed<'n birçok 
kimo:eler 'arılrr. Bunların doğru 't>yn 
yalan .~öylerliklcrini tcshit etmek ek· 
eeri) a kahil olamıyor. 

Mei'ela ıııe~hnr Hintli zengin A
ğa Han Hazreti Ali.11in neslinden ol
du~unu iddia eder. İtalyadaki Marki 
Porro i~ınin.le llir adam, kendisinin 
Eüylediğine J?Öre, lıiiyiik leksamlr'ın 
mai;Iıih ettiği. Hind J.:rah Ponı:-. "un 
torun! arındandır. Traf al f arcla cildürül 
ınü~ olan amiral Magon, kt>ndi ic1<1ia· 
sına göre. Anibal'in karf1e~i ~Iago· 
nun oğullarındandır ... 

Karısı kocasından fazla 
para kazanıyor 

.\merikada ''Cürnhurrei~indcn faz· 
J a .• tli) e bir tabir Yarılır. Bunu Ame
rikalılar. ·'Cümlıurrci~inden fazla pa
ra kazananlar., i~in ii~ lerler. 

Fakat. karlınlar ara ında diınhur
rei;;i Roo:ıe' elt"i. kazandı~t para iti
harile. ~eçen yalnız hir kişi' ardır, bu 
da kendi karı Hlır •.. 

• 
Amerikan ciimhurreisinin ı;~nelik 

maa ı 75.000 <1olanlır. Jlalhnki karı
c:ının, ,·erdi~i konf eran !ardan, eser
lerinin radyoıla okunmaıımdan aldığı 
para senede 100.000 doları bulmakta· 
dır. 

Şahitler ölUyU hesaba 
katmayınca ••• 

Romanyaı.la çok garih bir da' a ol· 
muştur: 

Krala aid olan ormandan 0<lun 
keı;tİ diye sekiz ki§İyi mahkemeye ,.e
rivorlar. l\lulıakeme <le' am ederken 
~•;<·lulardan hiri iHiivor. Son defa o-

~ . 
larak. diğerlerinin nınlıakeme,;ine ha-
kılr) or. 

Bu mu]ıakcme<le, ~alıitlerin (iniin
dC'n euçluları geçiriyorlar. Sonra ha
kim soruyor: 

-- Biitiin suçlularr gördiiniiz mii? 
Şahitler: 

- fü et, diyorlar ' 'e yemin edi
yorlar. 

Bunun üzerine lıiikim ~alıitlcr a· 
ley hine da' a açıyor: 

··sudulardan biri hundan sekiz 
ay en ef öldiiğii teshit olunduğu hal
tle. hugün. !:ahitler hütiin suçluları 

gcfrcliiklerini .söyleclikleriıulen dolayr, 
mrzkılr şahitlerin, reza kanununun 
... inci maddesi mucilıinre, c1i>rder ay 
l1ap ine karar 'erilme•İ ..... , 

Hakim, belki lıaklr. Fakat. ~ahit
leriıı ele ölmü~ olan suçluyu herhal
de Hnlerinden gec:en suçluiar araunda 
görmelerine imkan yoktu ..• 

J.~panya prensinin •yeni karz.n 

E:-ki J panya kralının oğlu Co,·a· 
<longa Kontu Havanacla Marta Hoca· 
fort i..:mimle bir kızla uzun zaman· 
<lanberi ııişanlaıımı ,. huJunU) ordu. 
Prensin, hu kızla e' lenınek için karı
sından a) rılnıası hayli <led•koclulu bir 
mesele olrııu~tu. 

Prens, larta ile e\' elki sün C\. 

lcnıııi!itir. )'eJgrafları~ lıahcr 'cnHği· 
ne ı;iire, Co, arlonı;a Kontu j pan)n 
talı tına geçmek arzn .. unda de' aııı et· 
ınckteclir ve yeni karıı::ile hernhcr, ya· 
kında, asilerin elimle hulunmaktn o· 
lan, Se' illa ya gelecektir. 

Diğer taraftan, preıı ... , ) eni<len C\ • 

Jendiği için, Hm ana kanunlan irahı, 
eski karısına 500 lira kadar hir panı 
'crnıe~e mecburdur. Fakat, mali ı;r 
kınlı içinde lmlunan -pren in bu pa 
ra) ı 'eremİ) eceiğ siiylcniyor. Bu tak
dirde. mahkeme prcn in mnllnrma 
Jıaciz koya<'aktır. 

Klcopatrarım nc~linden o1clugnnu 
Kadınlar için 

Günlerin peşinden: 

Kahvehaneler 
Dün bir arkadaşımız yazdığı bir fıkrada şöyle diyor: 
- Londra şehrinde kahvehaneler oturmağa değil, kahve içmc

ğe mahsustur. Fincanmızı tamamlayınca kalkmazsanız garson - da
ha ne istiyorsunuz?. diye gözünüze bakar. Şark ve cenup memleket
lerinde ise kahvehaneler birer tembelhanedir. Tek bir fincan çay ve 
kahve içmeğe mukabil pinekleyip durulur.,, 

Bu arkadaşımızın sözünü tamamlamış olmak için biz de Orta 
Avrupa memleketi olan Viyana kahvelerini hatırlatacağız. Viyana 
kahvehanelerine oturanlar yalnız kahve İçip kalkmazlar. Saatlerce 
otururlar. Fakat burada oturmak aynı zamanda iş görmek içindir. Ga· 
zeteciler. borsacılar, tüccarlar, avukatlar kendilerine mahsus temiz 
kahvehanelerde birleşirler. Günün işlerini konuşurlar. Bir taraf tan 
da kahvehanenin bir ooşesinde duran daktilolara notlar vererek mek
tuplarını hazırlarlar. 

Demek istiyoruz ki memleketimizdeki kahvehaneleri mutlaka 
b:ı~ka bir şekle koymak lazım i~e örnek olarak Londrayı değil Viya
nayı alalım. Bizim kahvehaneleri de i~sizler ile değil, i~ adamları ile 
doldurmağa bakalım. 

Hasan Kumçayı 

lj 

Ilı 

- Kmııldarsan seni köpek gibi yere sererim • 

geçen 

Şeklp Adud avukathktan 
menedildi 

İstanbul barosu batkanlığmdan: 

Baromuzun 51 kütük sayısmda 
adı yazılı ve İstanbul Bahçekapı bi
rinci Vakıf han, 32·33 numaralarda 
bulunan avukat Şekip Adut bir sc· 
ne müddetle muvakkaten avukatlık· 
tan menedilmiş ve keyfiyet Jstanbul 
C. Müddeiumumiliği tarafından 2 
Temmuz 937 tarihinde mahkemeler· 
le adliye ve icra dairelerine tamimcn 
tebliğ olunmuştur. 

hasta olmaması için muhafaza u- - Evet. Beraber ava gitmiştik. Baktmı iyi niıan - Ya? Demek siz hayvanlara fena muamele r 
Bunu kesip saklayınız -

HlJRUN'un sürprizi 
5 (l5 Temmuz 1937) 

ıullerine müracaat edecek yerde almumı bilmiyor .. Hemen ayrıldım. 
onlann hastalıklarla mücadele et- 1 

ediyorsunuz ha? Sizi hayvanlan himaye cemiyetine 
haber vereyim de görün •• .. 

1 



Fikir ve Edebiyat: 

enize, göle, ta biate dair 
l SA D Rv;zn;:R 1 EM 1 

Halid Fahri Ozansoy bir yazısın· 
a edebiyatımızda, "Göl ve deniz,. 
uhasebesini yaptı. Halid F ahriyc 

öre deniz ve göl çok yakında ka
uştuğumuz mevzulardır. Hele göl 
~ebiyah sadece Avrup8:lı gölün 
~ptasyonundan başka hır şey de
ldir. 
Denizin yayla insanlarına, step 
ahluklarına büyük ilhamlar mem-

,aı olamayacağı bir ha~ikat olsa ge· 
k, Timurun askerlerı Ege kıyıla
a geldikleri zaman yüz geri et

işler ve yaylayı sahile tercih ede
k atlarını dört nale step boylarına 

··rmü§lerdi. 
Coğrafyadan gelen bu insiyakı 

•5 sahil insanları için suyun, efsa· 
eli ve ibadetli bir hayranlık mev
uu olmasını temin etmişe benziyor. 
yonyalı •'T ales,, suyu mabudların 

abl!du sayardı. 
Talesin yaşadığı memlekette ge· 

ıni üstünde toplanmak mukaddesle-
. n mukaddesi sayılırdı. 

Deniz, ri.izgarile, kazancı ile ha
yatile, esrarile sahil insanları ' için 
bir sonsuz aşk, efsane, ve ümit 

a· l 1nembaı o muştur. Ve tabiatı ile 
a- Beniz bu yerlerde edebiyatın carpan 
ı- kalbi olmuştur. • 

hı. Vakıa denecektir ki bizim de sa-
ı- bill:rimiz vardı. Ve yine vardır. Ak

>İr clenızde kalyonlarımız bir ı:ıahilden 
bir ~ahile dümen çevirdikleri zaman 
~hıl şe~irlerinde beyaz yelkenler 
hır martı kanadı gibi gözükmeden 

u !kalelerin duvarlarında beyaz teslim 
ibayraklan sallanırdı. Kaptanlarımız 
J:lind ~enizle~nde Portekiz gemile
rıle bogaz bogaza gelir. Andre Dor
Y? Ak~niz dalgalarında sığınacak 
hır magara ararken bizim edebiya
tımız yine denizi tanılmaz, havu· 
z~n kenarında kurulan mastabadan 
~aş'ka-.bir şey görmez. Bir göl, ve 
! b!rkaç dudakla kadeh arasında akıp 
gıden hayatın hazzını, elemini anla-

n tırdı. 

... 

•• .y. 

. Bu. itir8:z Yerindedir. Hatta 0 ka
dar kı; Dıvan edebiyatı dudakla 
kadeh arasındaki hayatı d • ·ı 
b b.1 egı şara-

ı 1 e tat~~dan göçtü gitti. 
Bun~n ıçın Divan tairlerini kaba

hatlendirmek, bahsettikleri feyleri 
tanımamakla itham etmek la 

k b·ı· . on nn 
ş~ a 1 ıyetinden §Üphe etmek be-
nım harcım değildir. 

Hiçbir akıl bunu iddia etmez. 
Böyle bir duvayı ileri sürmek esa
sen neyi ifade eder? Bize hangi 
problemi izah eder ki? 

Divan sairi meziyetini isbat etti 
Etrafının boydan boya kale duvar: 
larile çevrilmiş olmasına rağmen is
ti~adını gösterdi. Ve bugün onların 
b~r~ok mısralarını hala taze bir hava 
gıbı teneffüs ediyoruz. 

Asırları atlavarak hala dillerde 
Y?şayan mısraların hamilerine asla 
hır edebi drayetnezlik lekesi kondur 
maya hakkımız yoktur. Nedim iyi 
şair değildi, Nef'i acemi idi, Fuzuli 
beceriksizdi demek kısaca manasile 
ki.istahlık olur. 

Usta şövalyenin kim iyi süvari 
olmadığım iddia r.debilir? 

• 11- • 

Bizim edebiyatımız niçin denizi 
ı:ıörmedi. En güzel, en gürbüz ço
~uk}armı. salıverdi~i halde engini 
ınkar cttı de, dagları mı anlattı 
ovalar, yaylalar, ormanlar hulas~ 
tabiat bu edebiyatın adesesine ne
den hiç çarpmadı? 

Hayat bu kadar kupkuru mu idi? 
Tabiat insana görünmiyor, insan 

tabiatı görüyor. insanın tabiata kar 
şı gözü uzun zaman kapalı kalmış
tı~. Jns .. an .R?zünün üstüne simsiyah 
hır bag gıbı sanlan ruh insanın 
tıpkı bir serçenin, bir ka

1

rtalm. bir 
koyun ın, bir atın görüşü kadar 
normal surette gormesine mani ol
muştur. insanın gözü üstündeki 
kapkara perdeyi kısaca "havatı an· 
layı!'!, onu kıymetlcndiriş,. di) e an
latabiriz. 

Dıvftn ~airinin, T anzirnat §aİri· 

nin, Edebiyatı cedide şairinin, Fec
riati şairinin gözüne sarılan ve tıpkı 
görmekten meneden siyah perde 
hala ışıklı, pırıltılı, canlı. kımılda
nan hayata karşı açılmamıştır. 

11- "' "' 
"Hayatı anlayış ve kımıldam.ş,: 

ın mikyası "sami,, zihniyet sahıbı 
olan insan cemiyetlerinin hayatın 
sebebini tabiatın dışında, uzaklarda 
"Maverada aramalarıdır. 

İptidai s~~i ile yine iptidai bi.r 
iyon insanını alınız, mukayese edı· 
niz ikisi arasındaki farkı, berikinin 
niçin tabiat karşısında kör oldu~, 
ötekinin tabiat kar§ısında vecıtle 
dikkat kesildiğini anlayacaksınız:. 

Esas zihniyet sahibi insana gore 
tabiatta hiçbir harikuladeli.k yokt~r. 
Tabiat bir fenalıktır, şerdır. Tabıa· 
tın dışındaki mücerret varlık asıl 
obn idealdir. 

]yon Yalıya göre tabiat hariku-
lfıdeliklerin anasıdır. Hayatı halk
eden bizzat tabiattır. Yaratan ve 
mahveden odur. Jdeal gi.izel, ideal 
hayat ancak tabiatın içindedir. 

• • • 
Tarihi mukadderatımız bizi sami 

zihniyetinin icine soktu. Tabiatı 
sevmiyen, tabiatı telin eden bir eli
nin telakkileri ile asırları doldurduk. 
Bize tabiatı göstermiyen siyah per· 
de böylece gözlere çekildi. 

Bu hayat tabiatı inkar ettiği için 
resmi, heykeli tabiattan gelen güzel 
liği sürgün etti. 

"Estetiğimiz,. asırlarca mücerret 
bir mefhumla realize etmek için 
gözlerini tabiata, geceye, gündüze, 
çiçeğe, insana arzuya kapadı ve göz 
leri kapalı tesbih ceker gibi mırıl
dandı. Bunun için deniz değil dün
ya bile mevzu olamıyordu. 

Tabiat sevgisi rönesansın yeni
den halkettiği ve hristiyanlığın in
kar ettiği "payyen =-- putperest .. 
zihniyetin yeniden dogması idi. Av 
rupa edebiyatında tabiat. tabiatın 
keşfinden, mücerret bilgi yerine 
tecrübenin hüküm sürrneğe başla· 
masından sonra ehemmiyet kazan
dı. ~akat ne kadar yazık ki b!ze, bu 
tab~at sevgi!!i ancak adi\pte göller 
halınde geldi. 

] Biz ~enüz tabiatı değil, Avrupa-
ıyı scvıy ç·· k.. .. I k. . o ruz. un u goz erimizde-

d ı ~~Y~h perde henüz Yere diişmüş 
egıldır. Söylediklerimiz ·· d".kl · . gor u e-

rımız henüz işittiklerimiZdir. 

lspangol vapuı u kap
tanları dinleniyor 
Çanakkalede Naraburnu açıkla

rında vukua gelen deniz kazası et
rafındaki tahkikata devam olun
maktadır. 

1 
Birkaç gün evvel tehrimiu ge-

en fspanyol vapuru ve batan İ
talyan Capo - Pino vapı:ru kaptan
larının liman reisliği taraf rndan i
fadeleri alınmıya başlanmıştır. 

Dün öğleden "onra liman reisi 
Hayreddin, ba~kılavuz Ali Rıza 
Ve liman fen h;yeti reisinden mü
jetekkil bir komisyon toplanmıf, 
spanyol vapuru süvarisi Jozef -

Bayon ve ayni vapurun ikinci sü· 
V,!_risinin ifadelerini almııtır. 

Bu'?ün de ftaly:m vapuru ıüva
risi Perfetti'nin ifadesi alınacak
tır. 

H öpı üıre çarpan şilep 
Abdi Vehbi vapur tirketinin 

Yılmaz na~ındaki şilebi dun Ka
chköy cihetinden gelmekte olan 
Şirketi Hayriyenin 68 nö.a~ar~!1 

vap•ıruyla karıılaımıı, ~i!ep ku
çuk vapura çarpınam:ık :ı;in yol.~ı
nu degııtbrmiş. fakat köpriıı,ı~n .. Us 
küdar cihetindeki birir:ci . a.·1~une 
çarpmıştır. Çarp'ha neta~•·sın~f' 
vapura hiç bır zarar gel . .wttmıf, 
köprünün birinci dubaıı bıraz kı
rılmıı ve yerinden oynamıttır. 

Liman reisliği hadisenin ~aııl 
zuhur ettiği hakkında tahkıkat 
yapmaktadır. 

Sıhhat müdürlüğünde dün 
bir toplantı daha yapıldı ' 

Şehre gelen sular bir ke· 
re daha kontrol edilecek 

90,000 kişiye aşı yapıldı 
• ~ıhh~t ~~steıarı Bay Hüsamet-} 
tının reıslıgınde dün sabah sıhhat 
müdürlüğünde bir toplantı. yapıl
mıştır. Bu toplantıda vekalet hıf
zıssıha umum müdürü Bay .Asım 
vekalet merkez hıfzıssıha mih~sse: 
sesi birinci müdürü Bay Emil 
Gotxhlich, hıf zıasıha batnıütehas
sısı Bay Zeki, liboratuar şef~ Nu
rettin, lstanbul sıhhat müdürü B. 
Ali Rıza bulunmuştur. 

Toplantı neticesinde fChrc ge -
len suların tevziden evvel bir 
kere daha kontrol edilmesine. me- 1 
vaddı gıdaiye satanların rnevburi 
surette aşıb.~malarnı;\ karar veril 
miştir, Bu ~ibi eı.naf :zor•a iiç de
fa atılanacak. !"!fl kj ~ıdı ~(isler • 
miyenler fİJde!!e crza1anch=-:la -
caklardır. 

Dünkü toplıı:ıtıda şeh~1n te
miz tutulması için alınması ;rap e
den tedbirler de görüşiılmiı~tür. 

Ankarada bulunan vali vekili 
Bay Şükrü fstanbula döndükten 
sonra Bay Asım ile Alman müte
hassısı kendisini görerek hu hu
susta izahat vereceklerdir. 

Alman mütehassısı üç gün zar
fında fstanbulun hemen bütün so
kaklarını gözden geçirmiştir. Bun
lar hakkında da vekalete bir ra
por verecektir. 

Hükumet ve beledive doktorla
rından maada dün de lstanbulda
ki yedi hastanede tifo asm yapıl
mıya batlanmıtlır. Şimdiye kadar 
90 bin kiıiye tifo atısı yapılmıt -
tır . 

Kızı/toprakla patlıgan 
tüfek h~dİ,'esi 

Kızıltoorakta Hatboyunda otu
ran Gaz Şirketi müfettitlerinden 
Bay Nurinin kızı Bayan Sevin5 
hakkında evinin bahcesinde silah 
attığı noktasından takibatta bulu
nulduğu yazılmıttı· Hadisenin 
dünkü sayımızda çıkan yazıda 
yanlış tasvir edilmit olduğunu öğ
rendik. Kibar ve mazbut bir aile
nin kızı ve iyi bir sporcu olan 
Bayan Sevinç, evinde bulunan bir 
tüfeği tetkik ederken silah alet 
almıt, çık~n kurtun bir tesadüf e
seri olarak o sırada bahçenin ar
kasınclaki yoldan geçmekte olan 
Bay ihsanın şrömleğini ııyırtıp 
yırtmıstır. Hadise~~. ne bir kast, 
ne de bir gayri tabı lık bulunma· 
dıiı ve sadece bir kazadan ibaret 
olduğu zabıta tahkikati~e tesb!t e
dilmit ve 0 yolda tanzım edıle!' 
evrak Üsküdar ınüddeiumumili~ı
ne verilmiıtir. H~dise~in dünkü 
ıayımızda yanlrt hır sekılde akı .. et
mit olmaıından dolavı. dcydugu· 
m1'z teessürü kavdederız. 

lstanbul mebuslarının 
dUnkU tetkikleri 

İstanbul meb'uslarından Hakkı 
Sinasi Sadettin Rıza. Y a•ar Ziya, 
Hayre,ddin, Hamdi, Faltihe .. dün .. Si 
livrive gitmitler, ak§ama donmuı-
lerdir. . 

Meb'11slar buşrün Şemrem'ni ve 
Şi~Ji h:\J! evlerini gezeceklerdir. 

Vali vekili hugün 
geliyor 

Vali ve Belediye Reisi Muhid
din Üıtündağ Avrupada bulundu
iu müddetçe lıtanbul Vali vekil
liiiini ynnacak olan Milli E-:rnivet 
Genel Müdürü Bay Şükriı Sök
mensüer, bugün Ankaradan ıehri
mize gelecektir. 

Küçük Nermin 
Kan tahliline göre ana 

ve babası belli oldu 
Çarşı içinde muhallebici Ali ve 

karısı Fatma Nezahet aleyhine Fat 
ma ilhan tarafından açılan dava
ya dün be!İnci hukuk mhkt:mesin
de devam edilmittir. Da.vay' ha
tırlatalım: 

Davacı Fatma ilhan, Nermin a
dındaki çocuğunun mlllıaHebici 
Ali ve karısı Fatma Nezahcıt !ara
f ından sokakta oynarken çalındı
ğını iddia etmiıti. 
Dava edilen Ali de Nenninin ken 

di öz çocuğu olduğunu, kar:sının 
kendisinden ayrılmaıı üzerine kü
çük çocuğunu bakmak ~izcre F at
ma Nezahetin kanının tahlilini is
bil de kadına 300 lira Ödediğini 
söylemit, çocuğun kendisine ait 
olduğunun tesbiti için k:ı.nsı Fat
ma Nezahatin kanının tahlilini is
temiıti. Ceza mahkemesinden hu
kuk mahkemeıine geçen bu dava
nın dünkü celseıinde tıbbıadliden 
gelen kan tahliline ait rapor okun
muıtur. 

Raporda küçük Nerminin ka • 
nrnın AJi ile Fatma Nezahetin kan 
gruplarına dahil olduğu bildirili
yordu. 

Dün Ali ve karısı rapor okun
duktan sonra fÖyle demitlerdir: 
"- Çocuk bu kadının değildir. 

Bakma ücreti olarak 300 lirayı al· 
dığına dair senedi vardır. Onun 
getirilmesini isteriz.,, 

Fatih noterliğinden verilmit o
lan bu ıenedin üçüncü ceza mah· 
kemesinde bulunan bir suretinin 
getirilmeıi için muhakeme baıka 
bir güne bırakılmıftır. 

Hastahanelerden 
ücret alınmaya 

başlanıyor 
Hastane polikliniklerinde yapı

lacak muayene ve tedaviler için 
belediye bir tarife hazırlamıf, bu
nu tehir meclisinden geçirmif, tas
dik için Dahiliye Vekaletine gön-
dermitti. 

Vaki.Jet tarifeyi tasdik edip be-
lediyeye iade ettiğinden tarif.~ t~t
b 'k olunmak üzere sıhhat mudur
l~ğüne havale edilmittir. Yakınd~ 
hastanelerde muayene ve tedavı 
edilecek olanlardan ücret alınını· 
ya batlanacaktır. 

Kepenk demirlerini 
söken kim 

Hakkı isminde bir adam lsmai
lin Aktar dükkanının kepenk de
mirlerini sökmekle maznu!' ?l~ • 
rak dün ikinci ıulh ceza bakımı • 
nin huzuruna çıkarılmıttır. 

Hakkı çaldığı iddia edilen çu -
bukları arsada bulduğunu, mah • 

k getirilen çubukların al -emeye d .. .. 1 
d .. cubuklar olma ıgını soy e • 
ıgı M h'dd' • mittir. Sadık ve u t. ın ıs • 

minde iki tahit dinlenmış, bunlar 
Hakkının çubukları hakikaten ar
sada bulup aMığını, mahkemeye 
getirilenlerin bunlardan ayrı ol • 
duğunu söyleyince Hakkının suç • 
suz olduru anlatılmıf, dükkancı 
İsmail hakkında cürüm taınii ci
hetinden hakkında kanuni takiba
ta batlanmıtlır. 
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Univeısitenin Fen 
Fakültesinde 

1000 talebenin 
sınıf kaldığı 
doğru değil! 

Üniversitede imtih:mlar 2 Tem .. 
muzda bitmiıtir. Muhtelif fo.külte
lerin bu yılki haziran devresin~ 
ait verdiği mezunlarla ıınıf ge
çen talebenin hakiki vaziyetleri 
henüz tesbit edilmemittir. Kat'i 
netice önümüzdeki hafta ıonunda 
belli olacaktır. 

Bazı gazeteler larafınt1an bu 
yıl Üniversitenin iyi randman ve
remediği, talebenin yüzde dc,ksan 
beşinin muvaffak olamıyarak sı
nıf ta kaldığı, bilhassa fen fakül
tesinin diğer fakültelere nazaran 
daha az muvaffakıyet verdiiji ya
zılmııtı. 

Bu ımesele etrafında Üniversite 
rektör vekili ve fen f akülted de
kanı Bay Ali Yar, kendisi le görü
şen bir arkadaıımıza tunları ıöy .. 
lemittir: 

"- Oniverıitenin bu yıl~i sınıf 
geçen talebenin vaziyeti henüz 
tesbit edilmiı değildir. Bu vaziyet 
ancak her talebenin girdiği rlera
ler kartılattırılarak muvaffak ol· 
dukları ve olamadıkları d<.raler 
ayrıldıktan ıonra teıbit etlilmit 
bulunacaktır. 

Fen fakülteıinde profeıör Le
herin birçok talebelere ııf ır verdi
ği ve Pesien kısmında bint:len faz
la talebenin ııfır aldığı ıneıele
aine gelince; Pesiende talebe mev
cudu 900 dür. Bunlardan Leherin 
ııfır verdiği talebe 300 ü bulmaz. 
Ayni zamanda önümüzdeki eylul 
devresi ikmal imtihanları de var
dır. Dönen talebe esas itibariyle 
ikmal imtihanından ıonra belli o
lur daha sonra bugün Avrupa ü
ni:ersitelerinde de talebelerin 
döndükleri görülmektedir." 

Trabzon limanın
da yapılacak 

yenilikler 
Hazırlanan pro/e 

bugün g6zden 
geçirilecek 

Bir müddettenberi Trabzon li
manında, liman ıirketiniaı saun &• 

lrnması etrafında tetkikler yap
makta olan tehrimiz liman idareıi 
ikinci müdürü Hamit Sarar"oğlu 
dün şehrimize dönmüttür. 

ikinci müdür Trabzon litranı • 
nın 50 bin lira tutarı olan hiı~e se· 
netlerini satın almıttır. 

Hamit Saracoğhı Trabzonda 
kaldığı müddet zarfında limanın 
bütün vaziyetlerini tetkik etmit, 
esaslı bir rapor hazırla.mı,tır. Dün 
bu rapor müdür Raufi Manyas& 
verilmittir. Rapor, bugün top1ana
cak bir encümen heyetinde göz
den geçirilerek iktisat Veki •etine 
gönderilecektir. 

Aldığımız malUınata göre T rab· 
zon limanı isliha bir hayli muhtaç 
vaziyettedir. 

Diğer taraftan tasfiye heyt•ti 14 
ağuıtostıı toplanarak ıirketin tft .. 
fiyesine batlryacaktır. Taıfi~·~ he
yetinin ilk toplantısında ıehrimiz 
liman idaresi namına da ikinci 
müdür Hamit Saracoğlu ha11r bu
lunacaktır. 

Öğrendiğimize RÖre; liıran İf· 
)etmesi, Trabzon limanının mev
cut kadrosunu hiç bozrnıyarak yal 
nız birkaç teknisiyen gön~ere • 
cektir. Limanın bütçesi olarak ta 
timdilik 100 bin lira kafi gürül • 
müttür. 



4 - KURUN 

Tefrika Numarası: 2 Yazan: Feliks Savman 

Derken bir kurşun sesi aksetti! 
Yerde; hiç ağız açmadan, vaırhızla tekme 

atan Morganın imdadına yetiştiler! 
1924 senesinin temmuz { geri yüksek ve keskin akisli bir ses- J lerini müdafaa zorundaydılar. Yal· 

ayında bunalbcı derecede le. Bu, kesenkes bir ihtardı! nız bu kadar mı ya? Mallarını dal 
sıcak bir ak§UD üstü lndiya- Mister Morgan, dili tutulmuş · Cedleri, kırmızı derili Hindlilerle, 
nada m_üstemleke mallan sa- casına, donakalmıştı olduğu yerde... haydutlarla, ateşle, suyla, ve vahşi 
~~ ~cır Morgan; berber Afallamış, şaşkınlık ifade eden ba- hayvanlarla az mı dövüşmüşlerdi! 
dukkanmda traş .oluyor ve kışları sabitleşmişti. Ellerini yavaş Uslu, akıllı ömür süren Mister 
bu sırada berbenle çene ça- yavaş göğsü üzerine kaldırdı. Morgan, o anedeğin hiçbir kimseye 
lıyor Bu tacir de, bütün amerikalılar el kaldırmamış olduğu halde, şimdi 

gibi, cinai romanları müdhiş bir sıkışınca, kıyasıya dövüşe giren bir 
merakla okurdu; fakat, bu vakalar- cenkci kesildi. Canını besbedavasr 
dan birinin de, günün birinde kendi na vermek istemediği gibi, daima 
başına gelebileceğini, hiç hatırına yanında taşımak itiyadında bulun
getinnemişti: Halbuki ,işte, göz- duğu dolarlarını da yok yere peş· 
lerile görüyordu: lki haydud!. Ve keş çekmek niyetinde olmaktan çok 
kendi hayatile oynuyorlardı! Kabil uzaktı. Hele dolarlarım! Hayır! 
miydi böyle birşey, .. böyle bir vak· Bunlardan, imkanı yok, ayrılamaz. 
anın durup dururken kendi başına dı. Asla 1 

Müstemleke mallan tacirinin bu 
al{§am bilhassa neşesi üzerindeydi. 
Acaba niçin? Bunu kendisi de bil
miyordu. Jhtimal, yeryüzünde bıı. 
lunmaktan körükörüne bir sevinç 
duymaktaydı. Hem neden, canım} 
Gerek manen rahat bir ad::ımdr, ge
rek maddeten! Vicdan azabı cekme
aine sebeb olacak en ufak bi~ suç 
bile i§lememişti; sonra hal ve vak
ti de yerinde ve yolundaydı. Hayat, 
olduğu gibi hoşuna gidiyordu. Şehir 
hoşuna gidiyordu. İşi gücü hoşuna 
gidiyordu. Sözün kısası, saadetin 
zevkini tadıyordu kendi görüş ve 
chiyuşuna göre! Artık dünya, alem 
vızgelirdi ona! 

Mister Morgan, yiizü, zinde 
bir çocuğun yüzü gibi parıl parıl bir 
halde, koltuktan kalkınca da, ken· 
disini böyle parlatan berberin dük
kanında bir yarım saat daha oturup, 
bir parça daha !gevezelik etti. On
aan sonra, kendi dükkanına gitmek 
üzere dışarıya ayak bastı. 

Vakit geçti. Dükkanına vardığı 
zaman, adamını, son müşterilerin 
isteklerini yerine getirmekle meşgul 
bulacaktı; yahud da, kepenklere 
el atmış, dükkanı kapabnakla 
meşgul... 

Fakat, tacir, berberin dükkanın
dan çıkalı aşağı yukarı 7 dakika ol
muştu, ki hiç beklemediği, müdhiş 
bir sürprizle karşılaştı. Bu sıralarda 
hemen büsbütü::ı tenha olan ve an
cak Mursvilde gündüz faaliyetinin 
arkası kesilince, tek tiik ayak ba
sanlarla tenha görünüşü biraz baş
kalaşan küçük parktan geçerken, an. 
sızın olduğu ye?de durdu. 

Karşısına, birdenbire, büyük 
ıapkalarının geniş kenarlarını aşağı
ya doğru çekip yüzlerine siper et • 
miş, boylu poslu iki adam çıkıver
mişti. Her ikisinin elinde de biçim· 
siz, birer rovelver mat parıldıyordu ; 
namlolan Mister Morgana çevrik bir 
çift rovelver ! 

- Eller yukarı! 
Her ikisi de, ayni zamanda söy

lemişlerdi; biri derin ve kuvvetli, di-

Kad!rcan KAFLI 
Binlerce asker ve halk derin bir 

süklıt içinde §arkıları dinliyorlar; 
Prenses gözlerinin önünde olduğu 
için hak veriyorlardı. 

Merasimden sonra ziyafetler haş
ladı. 

Bu ziyafetler birkaç gün sürdü 
ve her iki tarafın devlet adamları 
bulundular. 

Nıhayet genç ve güzel prenses, 
renk renk halılar döşenmiş olan bir 
yoldan beyaz melekler ve periler gi
bi kızlarla hadım ağalarının ortasın
da kıyıya doğru yürüdü. Annesi, 
kardqleri ve babası ile son defa 

gelmesi? Kahil olduğu besbelliydi, Müstemleke malları taciri, bütün 
şimdi. Rüya görmüyordu herhal· kuvvetile karşı koyarak, tepiniyor, 
de! iki yol kesenin bumu ucuna tuttuk-

Meçhul adamlardan birisi, ho· lan rovelver1eri gözi.i görmeden, 
murdandı: onlarla altalta, üstüste boğuşuyor-

- Soyunun uz, bakalım! Yam· du. 
mzda ne varsa ısökülün 1 Çabuk!. Boğazlaşma sırasında, imdat ça· 
Yoksa, kurşunu beyninize yediğini· ğırmak Üzere bağırmıyordu. bile; 
zin resmidir! rovelverlere aldırış etmeden, hiç 

Tacir, şaşkın bakışlarım, bun- ağız açmadan, varhızla tekme atı
lan söyliyen adama dikti. Ve bir yordu. 
ande, kuru gürültüye pabuç bırak· !Jerken, bir kurşun sesi meşum , 
mamak fikrine kapıldı. Parayı ken· akısler bıraktı ve bu kurşun, çirkin 
di alın terile, kendi emeğile kazan· bir ses çıkargrak, parktaki yakın 
mıştı. Ne diye baç verecekti bu sıralardan birinin tahtasına saplan· 
serserilere? Şu halde? Karşı koy· dı. 
mak!. Derhal mukabil harekete Ve boşa giden bu kurşunun bı
davrandı. Karşı taraf, bunu hesah raktığı akisler, konu, komşuyu ayak 
lamıştı. Tacir, ağız bile açamadan ]andırdı! 
bir kolun şiddetle kalkıp uzandığını imdada ilk~etişen, o civarda ga
seçmesile beraber, kafasına sert bir raj inşası işind'e çalışan bir dülgerdi; 
darbe indi. başı yarılarak ikiye hö- elinde bir kiremit, parktan tarafa 
lünmüşcesine sendeledi. Karanlık koşuyordu. Sonra evlerin birinden 
oyup da C'nlduruyormuşcasma göz. bir kadın dışarıya fırladı, o da bir 
leri karardı. Boylu boyunca yere yandan koşa koşa geliyor, bir yan· 
devrildi. Baygın bir halde yatmasr dan tiz akisli sesinin bütün kuvve· 
na rağmen, hayli güçlü, kuvvetli bir tile, ciyak ciyak haykırıyordu! 
adam olduğundan, büsbütün kendi- Etrafın böyle birdenbire hareke· 
sini kaybetmedi. Bu aralık, yabancı te geçmesi, neticeye müessir oldu. 
ellerin ceplerini karıştırdığını his· iki haydut, bir lahza daha duruksa
setti. mayı müteakip, Mister Morganm 

Tacir, parasının yabancı ellere yakasını bıraktılar. Bir anda calılar 
geçmekte olduğunu sezer sezmez arasına sıçrayarak, kaçtılar. -
gayrete gelerek, çılgına döndü. Na· Bu meçhul adamlar tarafından 
sıl çılgına Clönmesin, ki normal ya· karmanyola edilen tacir, dülgerin 
şayaşında para harcamak hususun· yardımile ayağa kalkarak, benzi bit 
da son derecede hassastı. Şimdi Üs· az solmuş bir halde, çarçabuk etra· 
telik, cebindeki para, kendi müsaa- fma toplanan birkaç ki§inin ortasın
desi olmadan, başkalarının cebine da, tozlanan ve buruşan elbisesini 
geçiyordu 1 mümkün olduğu kadar temizleyip 

Sonra, o, damarlarında cedleri· düzeltmeğe koyuldu. Aynı zaman· 
nin kanını taşımıyor muydu ki? O da sersemlemiş ve hiddete kapılmış 1 
cedlerinin, ki hemen her saat canla· bir tavırla, soluk ımluğa, mmldanı· 
rını korumak için mücadele, nefis· yordu: (Arkası var) 

Tefrika: 90 

kucakla§tı. Bir heykel gibi kuru ve 
dimdik olduğu halde Türk gemisine 
girdi. 

Kıyıda sevinç anlatan §arkılar ve 
çalgılar devam ediyordu. 

Türk filosu kıyıdan uzaklaştı ve 
Marmaranm serin rüzgarına beyaz 
yelkenlerini açarak, küreklerile ma· 
vi sulan köpüklendirerek karşı sahi
le yollandı. 

Çok geçmeden Bizanstaki karı
şıklıklar son dereceyi buldu. Orhan 
gazi ile ittifak imkanını da kaybeden 
imparatoriçe Anna nihayet Kanta· 
küzene boyun iğıneğe mecbur ol • 

du. Kataküzen büyük bir alayla Bi· 
zansa girdi. 

imparatoriçe lreni de en büyük 
emeline kavuşmuş, Paleologlarm 
saraylarına yerleşiyordu. 

Kantaküzen düşmanlarına karşı 
şiddet göstermemişti. 

Hatta imparatoriçe Annanın oğ
hı Yani Paleolog'u tahttan uzaklaş
trnnamış; or.ların kendisine ortak 
olmalarını kabul etmişti. 

Umur bey lzmirde harblerine de
vam ediyordu. 

Evvelce sık sık ona mektub ya. 
zan Kantaküzen ve freni şimdi mak
sadlarma kavuştukları gibi Orhan 
gazi gibi bir de kuvvetli damad edin
dikleri için artık aldırmıyorlardı. 

Umur bey vakit vakit Bizanstan 
mektuh veya elçi bekliyordu. r 

Kantaküzenle karısının tahta çı· 

Rengi değişen saçlar ve 
değişmiyen buket ? ! 
~ 

Yazan: 
Oy gen 
Heltay 

~ ..... -..ı.-.. ~ 
Karım sayfiyeye gittiği zaman. 

hen de fırsattan faydalanarak bu 
müddet içerisinde çılgıncasına' bir 
hayat sürmiye karar verdim. Be
karlık hayatının ı:ıacera zevkleri
ni tatmak, çapkınlık etmek isti
yordum. Fakat, bu hun usta tecrü
bem yoktu; hu i~i nasıl baaaraca
ğımı bir türlü kestiremiyordum! 

Görmüş. gecirmis bir bekar, ba
na şu tavsiyede bulundu: 

' Çocuk oyuncağı kadar kolay 
bir şeydir bu! Bir buket yaptırılır 
ve bir kabarede, bir loca kapatılır. 
Y e.z mevsiminde her ikisi de gayet 
ucuza ma!olur. Buketle ımücehhez 
olacak locaya girmeli, orada otur
malı, varyete numarası yapan ar
tistlerden biri hota gidinceyede
ğin sabırla beklemeli; sonra ha· 
zır buketi, bu artiste göndermeli, .. 
tabii tatlı b~zı sözler yazılı bir 
kartvizit katarak, ... ve ondan son· 
rası da kendiliğinden hallolunur! 

Ertesi gün, bu tavsiyeye göre 
harekete girittim. Bir buket satın 
alarak "Orf eum,, kabaresine yol
landım. Çok geçmeden perde dal
galandı, kalktı ve karga siyahi saç 
ları lüle lüle, cazibeli bir artist, 
bilhassa alakamı uyandırdı. Ken
disi, benim baygın bakı!larıma, 
umdurucu muknbelede bulunma • 
yı esirgemedi. Ben de bunun üze • 
rine tatlı hirkaç söz yazılı kartvi • 
zit ilitik buketi gardroba ıönder
dim ! 

Ya bundan sonra ne oldu? Bun
dan sonrası, oldukça fa•ırtıcıdır ! 
Karga siyahi saçlı güzel, buketi 
r:erisingeri göndermesin mi hana! 
Kartvizitimin ters tarafına da, şu 
satırları karalamı~: "Saygı deRer 
meçhul perestişkar! Buketinizi ka
bul edememek vaziyetinde bulun· 
makhğım, beni yürekten üzüyor. 
Çiinkü ben nİ!anlıyım ve nİ§anlım 
da, Venedil< zencisi ~ibi. körükö
rüne kı~kanchr. Size ebedi ıaadet· 
ler tetr.enn(ederim !,, İmza? im
za da: "Janet,, ! 
Masunı Dezdemonaya ahmak • 

casına kıyan kara yüzlü, kızıl elli 
Otello kadar kıakanç, ha! Deh -
tet ! Bu vaziyet karşısında, sevgili 
kızın mektubunu olduğu gibi ...... 
buketi de saklamakla iktifa ettim! 

Çiçeklerin solmaması için, bu
keti koyduğum kavanozun suyunu 
her gün birkaç defa değiftirdim; 
üzerine de parmaklarımın ucuyla 
ıu ıerptim ve üç gün ıonra, böyle 
itina ile mu haf aza ettiğim buketi 
elime alıp, "Mulen Ruj,, da aldım 
ıoluğu! 

Perde kalkınca, gözlerimi sah· 
neye dikerek, bu ıefer de evvelce 
karga siyahi saçlı güzele kartı O· 

kışlarını tebrik için gönderdiği elçi 
bile diğerlerinden daha iyi muame· 
le görmemiş, hatta kenarda kal • 
mıştı. . 

Devamlı harbler arasında bir se
ne daha geçti. 

Türk donanması lmroz adası kı· 
yılarmda bir talihsizliğe kurban git
ti. Fakat bu hal Umur beyi yıldır· 
madı. O her halde lzmiri elde et • 
meğe veya bu uğurda ölmeğe karar 
vermişti. 

1 lan hareketimi, platin saçlı bir gü• 
zele kartı tekrarladım, ve .•.• buse
fer hayretim daha büyüktü! Zira, 
bu artist te buketimi su satırlarla 
geri göndermek mukabelesinde 
bulundu: "Saygı değer meçhul 
prestişkar ! Buketinizi kabul ede· 
memek vaziyetinde bulunmakh· 
ğım, beni yürekten üzüyor. Çünkü 
ben evliyim ve kocam da, Vene· 
dik zencisi gibi, körükörüne kıs· 
kançhr. Size ebedi saadetler te· 
menni ederim!,, imza? imza da: 
"J ' anet,,. 

Buna ne dersiniz? Sakladığım 
bu mektuhu ilk mektupla yanyana 
getirip gözden geçirdim. Meali • 
nin, ifadesinin biribirinin örneği 
olmasından başka, yazı da ayni e· 
lin yazısıydı! Yalnız mealde bir 
fark vardı; o da Janetin u··,. n.. • • • d ... ..,un ı-
çerısın e evlenmit olması r Demek 
Janet. aradan geçen bu u··ç .. . 

· • d h gun ı-çerısın e em evlenmı·f he I b , m saç-
arı,?r açka renge boyam{ş, hem 

ie • Orf eum,, u terkedip "Mu len 
UJ,, da angajman kabul etm• ti! lf. 

1 

. İkinci defa olarak geriye gönde-ı 
rılen buketi, modern hah ·1·k , . . çecı ı 

aan atının en yeni usulierine uy 
gu~ tedbirler alarak, suyunu ta : 
zelıye tazeliye, üç gıt;n daha koru • 
~um ve üçüncü gün, ayni buket ao 
ımde, yine fehrin yolunu tuttum 

Bu sefer ~e "T abarin,, de talihimi 
denemeyı dü§ündüm. Orada bir 
locaya. yer.leıerek, her iki seferki 
o.lan bıt~nı, bu üçüncü sefer - ih
tıyat~ rıayetle - kızıl saçlı bir 
dansozle tecrübeye koyuldum? 

Eyvah! ~u sefer, kahkari bir 
hezı~et~ uaradrm? Buket, her iki 
aefermkınden daha çabuk . 1 
mitti K t . • . gerı ge 

. ar vızıtımin arkasına d~ 
f U satırlar ırralanmı•tı. "S d 
.. "!' • aygı e. 
g~k meçhul perestişkcirJ Buketini
zı abu! edememek vaziyetinde 
b~lunmaklığu•, beni yürekten Ü· 
zuyor. Venedik zencisi gib" k .. ·· 
k .. .. k ı oru-

orune ıskanç olan kocamdan 
bofanmak üzereyim ve dolavısile 
de, davada aleyhime delil olarak 
ortaya atılabilecek her hangi bir 
h~reketten çekinmek zorundayım. 
s.ız~ ebedi saadetler temenni ede
rım .,, İmzR? İmza da: "Janet,, ! 

Yine satladığım bu cevabın da 
h . "J d , ep. aynı anet,, en geldiği fÜP· 
hesındeydim. İyi sezmitim, böyle 
ıanmakla aldanmamııım. Bunu da 
sahiden o "Janet,, yazmıth. En 
son üç gün içerisinde saçrnr kızıl. 
latbrmıf, boıanma vaziyetinde 
kalmıı ve "Tabarin,, de angajman 
imzalamıfh. 

Buketimi alarak, münhezim bir 
halde, eve döndüm. 

Eve gelir gelmez, kapıcı, bir 
telıraf uzattı. Kanmdan relen bir 
telrraf! Okudum: "Yann sabali 
erkend~n oradayım; öpücükler,,! 
ı "M. . ' mza: ımı,,. 

Doğrusunu isteraeniz, buna pek 
sevindim! 

Erteıi sabah erkenden iıtuyon· 
daydım. Karımı, sol kolumla ku· 
cakladnn! 

Mimi, sordu: 
- Arada sırada beni hatırladın 

mı bari? 
- Hem de nasıl bak! 
Böyle diyerek, sağ kolumu çe

virdim, onu kucaklarken arkam· 
da sakladığım buketi karıma sun• 
dum: Tam 12 gündür itina ile mu• 
haf azasını gözettiğirn buketi ! 

Mimi, sevinçle boynuma sarıldı, 
benim yeryüzündeki erkeklerin en 
dürüstü ve en değerlisi olduğumu. 
vefakarlık rekorunu kırdığımı söJ 
ledi! 

Türk ordusunun hücumları bir 
türlü kesilmeyince müttefiklere bık
kınlık geldi. Zaten lzmirde böyle 
aralıksız harblerin olu§u ticaretin ya. 
pılmasına engeldi. Serbestçe mal 
satamadıktan ve alamadıktan sonra 
f zmiri elde bulundurmanın büyük 
bir faydası da yoktu. 

(Arkaaı wr) 

Evet ••• öyle! Bir erkeği11 haki
ki kıymetini, ancak .... karısı .. ,, bi
liyor! 



Mezhep ihtilaflan acaba 
ne zaman başlamıştır? Şüp
hesiz ki islamiyette saltana
bn başladığı gündenberi .. 
Ve ilk defa olarak da imam 
Aliyi mahirane siyaseti ile 
deviren Muaviye zamanın
da .. 

Türklere gelince, onlar 
Şam Halifelerinin son sene
lerine kadar bu işlere kanş
madılar .• 

Fakat bir gün Şam saray
lanndan bir emir verildi; ve 
Şam ordulan Kuteybe isimli 
zalim bir kumandanın ida
resi altında Türkistana gide
rek Türklerin bütün servet 
ve medeniyetlerini çiğneyip 
geçtiler. Bunlan Şam saray
larına nakletmek için Hora
sanda bulunan deve ve ka
brlar bile kafi gelmemişti. 

Fakat büyük felaketler
den sonra, Türkün bu ma
nevi varlığı birdenbire ken
dini göstenniş. (Horasanb 
Eba Müslim) isminde bir 
Türk genci, Şam saraylarr
nm altın minelerle işlenmİ§ 
ku~bele~ üzerine kahir yum
rugunu ındinnitti. 

Eb M·· 1im a us , Emevi salta-
natını devirmek irin Hora-
sana geldi~· ,. .. gı zaman, birçok 
nufuzlu şahsiyeti l .... _ 
t" ..... 'b' er e goruş 
Segu gı ı, Mecusilerin reisi 

.n~ad ile de temasa gel
mışti. Hatta; hiç çekinme
de!', Yapmak istediği ihtilalin 

ı u • . ..... planlarmı Senf ada . h b·ı ......... • ıza ıe 
euuışti. 

Nitekim aradan çok geç
~eden Eba Müslim büyük 
~ m~vaffakiyet kazanmış, 

evı saltanabru devirerek 
hilaf et ve saltaıiat makamına 
Abbasileri çıkarmıttı: 

. k işte bu sebeblerle Eba Müslime 
l ~ır _en derin hürmet ve muhabbet 
lıs erıle mütehassis olan mecusiler, 
dnun halife sarayında feci bir şekil-
~ ~~tle?ildiği~i duydukları zaman, 

~uyuk hır acı hıssetmişler, bunun in
tıkaırun~ a~maya karar ver'llişlerdt 

Bu ıntıkam hareketinin başt 
bizzat Senfad geçmişti. Fakat :c~ 
cu~il~rin kuvveti, koca Al,basi de-v. 
letını. ~arsacak de.recede d~ğildi. O. 
nu~. ıçın Senfad bu isyanı her tara. 
{~ §Um~llendirmek istemiş.. Büyiik 
ır zeka eseri göstermişti. 

Horasanm şarkındaki dağla:da 
Yaşaya? bir kısım saf ve c:ıhil h~ lk 
'\r~r~ ki esasen bunlar Eba Müslimin 
~utu~ kahramanlıklarını tabiatin ve 
eşerıyetin fevkinde gördükleri irin 

ona (Veli) diyorlar; adeta, ibad~te 
Yakın hürmet hisleri besliyorlardr 

b
. 
1
Senfad, herşeyden evvel bunln: İa 

ır · · V . e§mıştı. e halkı heyecana ~e-
hrerek . t d•w• h d f .. ""ki . . ıs e ıgı e e e suı"u errıt>k 
ıçın 'b b' h f . , lh . ~arı ır ura e ıcc.a etmişti. 
k ~al çıkaracağı sahanın saf hal· 

.xn birçoklarını, kendi ateşgede-
sınc; davet etmiş; onlara şöyle 
garıp b~r. nutuk irat eylemişti: 
-Sızın w •• ı·· B . çogunuz m us umansınız. 

en ıse, M · · O .. rn" 
1
.. ecusıyım. nun ıçın bir 

]. us ukman hakkında size yalan söy-
ıyece d WT E l'" . d . egı ım.. vve a sıze şu müj 
eyı vereyi k" H l'f . da m ı, a ı enın sarayın-

. parçalanan Eba Müslim, ancak 
cısınen vefat tm' . O bir k k e ıştır. nun ruhu, 
Bu :uh l~ 0 !up semaya çekilmiştir. 

• enı davet etti. Ve hana: 
- Ben şu and . "b . 

ruhun · 'k an ıtı aren senın 

b 
· a ıntı al ediyorum. Ve sana 

enım namım h k ' v • a are et için emir de 
erıyorum. Şimd' .. .. . 

ceksin B . 1
' yeryuzune me-

. ana ıman ed 1 . b 
geçeceksin. Evvela be:~ er~n "kaşına 
mı aldıkt ım ıntı aını

an sonra yer ·· .. d k" b'" ·· • yuzun e ı 
utun fenalıkları ıslah ed k . 
D eli 1 

ece sın. 

e ·· §te ben de onun b . ile · · d . u emn 
sızı avct ettım. Onun söyledik· 

lerini aynen tekrar ediyorum. Eba
Müslirne hürmet ve muhabbet gös
terip bu yolda canlarını feda edecek 
olanlar, bayrağımın altına gelsinler. 
itaatsizlik gösterenler ise, maruz 
kalacakları akibetin fecaatinden, ti-
ril tiril titresinler. 

Deyip, sözü kesti. 
Esasen oraya toplananlar, Eba 

Müslim uğruna her türlü fedakarlr 
ğa hazır olanlardan ibaretti. Onun 
için bi1atereddüt Senfada cevap ver· 
mişler. 

- Eba Müslimin yoluna, canr 
mız kurban olsun. Hepimiz, seninle 
beraberiz. 

Demişlerdi. 
Senfad bunlardan bu sözü alır 

almaz, d~rhal (Rey) ve ( T ebris
tan) daki Mecusilerin eli silah tu· 
tanlarmı süratle başına toplamıştr. 
Ve on bin kişiyi geçen bu kuvvetle, 
ilk defa olarak Halife Mansur aley
hine isyan bayrağını kaldırmıştı. 

Bu isyan, bayrağının dalgalan· 
ması bütün Horasanı ayaklandırma· 
ya kafi gelmişti.· Evelce söz veren· 
lerin hepsi, Senfadın başına birik
mişti. 

Asiler, evvela (Kazvin) üzerine 
hücum etmişlerdi. Fakat Kazvin 
halkı, kendilerini iyice müdafaa et· 
tikleri için burada, tehlikeli bir va
ziyet geçirmişlerdi. Lakin çarçabuk 
kendilerini toplayarak bu sefer de 
(Rey) istikameine yürümüşlerdi. 

Senfad, burada büyük muvaffa
k.iyet göstermişti. Rey şehrine gir
miş, ve Abasilerin valisi (Ebu U
beyde) yi esir ederek derhal kafa
sını kesmişti. Ondan sonra da, mai· 
ye tindeki asilere: 

- Şehri, yağma ediniz. Elinize 
geçen malar, helaldır. 

Emrini vermişti. 
Yağma, asilere tatlı gelmişti. Ne 

kadar cahil ve haris adam varsa, 
bir anda Senfadın bayrağı, altına 
birikmişti. Beş on gün zarfında, 
asilerin adedi, yüz bini tecavüz et
mişti. 

Senfad, bu muvaffakiyeti elde 
eder etmez ; derhal planını değiştir
mişti. Şimdi, hanın eski dini olan 
ateşperestlik ile, yine eski (Sasan
yan) devrini ihya edecek teşebbüs
lere girişmişti. Bunun için de (Sa-
ve) şehrine yerleşmişti. · 

Halife Mansur, bu büyük tehli
ke karşısında· ne yapacağını şaşır
mıştı. Eba Müslimi katlettirdiğine 
acı acı nedamet etmeye başlamıştı. 
Çi..inkü yalnız şahsi, saltanatı değil; 
İslam dininin istikbali de tehlikeli bir 
şekil almıştı. Bunun için kendisine 
sadık kalan Horasanlılardan mürek 
kep bir ordu teşkil ederek Senfadın 
üzerine yürümüştü. 

Senfad maiyetindeki büyük kuv
vetle, Halifenin ordusunu karşıla
mıştı. Ve hiç şüphesiz ki, bir ham· 
lede bu orduyu dağıtacaktı .. Fakat 
garip bir hadise, harbm şeklini de
ğiştirmişti. Halife ordusunun başı 
boş bırakılmış develeri, bir gece ses· 
sizce Senfadın ordugahına doğru 
ilerliyerek, onun ordugahmdaki at
larr ürkütmüşlerdi. Asiler, bu gü· 
rültüyü baskın zannetmişlerdi. Bü
yük bir korkuya kapılarak, etrafa 
dağılıvermişlerdi. 

Senfad; karargahında, ancak beş 
on kişi ile yalnız kalmıştı. Ve ta· 

lihin bu biiyük fırsatından derhal 
istifade eden Halifenin askerleri ta· 
rafından, kolayca yakalanmıştı. He
men o anda kafası kesilerek, kalm 
kellesi, bir mızrağın ucuna takıl
mış.. Bü tiin Horasan şehirlerindt' 
dolaştırılmıştı. 

Bu isyan, bu suretle hitama er 
mi§ti. Halife Mansur, ancak mesut 
bir tesadiifiin eseri olnrcık; hilafeı 
taç ve t;ı.htım - büyiik bir tehlike 
den kurtarabilmişti. 

(Devam edecek) 
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ıens:;:erı;::ğu Bir mikroskop bir 
Hitlerin gözdesi katili ele verdi! 

par iste 
Şayiayı kendisi nasıl 

an,atıyor? 

I.,EıVl Rie/eıı~tahl film çelwrken 

Leni Riefensta~1l Alman sinema· 
cılığmda büyük bir mevki işgal 
eder. Almanya hakkındaki birçok 
propaganda filmlerinin rejisörlüğü
nü o yapmıştır. Bilhassa "Azmin 
zaferi,, ismindeki büyük filmdeki 
muvaffakiyeti çok takdir edilmiştir. 

Bu eserleri ile Hitlerin iltifatını 
kazanmış olan ve bu suretle Alman 
yada büyük bir itibar gören bu ka· 
dmm, geçenlerde, propaganda na
zırı Göbels tarafından "Yahudidir., 
diye, bir ziyafetten kovulduğu ha· 
ber verilmişti. Bu haberi Berlin res
men tekzip etti. 

Leni Riefenstahl şimdi Paristc 
bulunmaktadır. Evvelki akşam, bü· 
yük Paris sergisindeki Alman pa· 
viyonunda verilen bir müsamerede 
bulunmuş,, yarı resmi şekilde, Al
manyayı temsil etmiştir. Bu müsa· 
merede, .. Azmin zaferi., filmi de 
gösterilmiştir. 

Leni Riefenstahlin Paris sergisin
deki Alman paviyonunda böyle bir 
vazife ile bulunması, hakkındaki 
şayiaları fiilen tekzip eder mahiyet
te görülmektedir . 

Diğer taraftan Leni Riefenstahl 
Padse geldiği zaman bulunduğu bir 
beyanatta, cevirdiği filmlerden bahs 
etmiş ve bu .filmlerin propaganda 
nezaretinin emri altında çevrildi· 
ğine işaret ederek, nazır Göbels hak 
kında şöyle demiştir: 

- B. Göbels benim patronum· 
dur. Mukavelem onunladır. Fakat 
o, "Patronların,, en iyisidir. Beni 
kendime bırakır ve hen istediğim 
gibi çalışırım. Aramızda sanat cihe
tinden hiçbir ihtilaf olmamıştır. 

- Diğer ciheten?. . 
Bu sual üzerine, cevap vermeden 

ayağa kalkan Leni, çantasından bir 
kaç fotoğraf çıkarıyor, gösteriyor: 
' - Bunları dün çektik: Berlin 
civarında yeni yaptırdığım köşkte 
açılış merasiminde. Kardeşim, karı· 
sr, dostlarımız. Bunlann arasında 
Führer ve doktor Göbelsi de görü
yorsunuz. 

İşte suallerinize verebileceğim tek 
cevap. O hikaye, başka bir köşke 
gecmemden çıkarılmış olacaktır.,. 

====- = 

INE VAR.,
1 C~~ Y0

1
K. 

' 

Kansere ilô.ç 
İtalyan doktor

larından Profesör 
Sabotino Lembo 
kanseri maymun 
seromu ve kanı i
le kchviye başla
mı:<tır. Jurnale d' -
hafü· ... gazetesi mu 
harriri doktorla 
görüşmüş, dok -
tor, kanserin kat'i 

olarak tedavi edilebileceğini söy
ıemiştir. İtalyan doktorunun yeni 
!teşfi bütün tıb aleminde büyük 
bir alaka ile karşılanmı§tır. 

Polisin sevgilisini öldüren adam, 
taneleri .. bir elbise ve kum 

İngiltere cinayet mahkemele· ı 
rinden birinde bunc!an üç gün ev
vel 24 yaşında bir katilin su<"U tes· 
bit edilirken, en çok h;zmeti. görü· 
len şahit, cansız bir alet olmuştur. 
Bu cansız alet, son fenni usuller 
üzerine yapılmış bir mikroskop
tur. 

Lesligton adındaki katil. bir 
polisin nişanlısı olan Ruhi Kin i
simli genç kızı boğarak öldürdü· 
ğü gün, lacivert ve yepyeni bir el-
bise giyiniyordu. • 

Kızı bir deniz kenarında boğ
~ukt.an ao~ra bu eJb~seyi çıkartıp 
uzerındekı kumları hır fırça ile sü 
pürmüş ve elbiseyi bir kenara koy 
muştur. 

Aradan iki gün geçmeden de 
tevkif editmiştir. 
Zabıta, elbiseyi de ele geçirdik· 

ten sonra, işin en şayanı dikkat 
tarafı başlamış, ve dahiliye ve
kaleti mütehassıslarından Dr. Lin
çin laboratuvarına· götürülen bu 
yepyeni lacivert elbise, birçok 
hakikatlerin meydana çıkmasına 
yaramıştır. 

Doktor Linç, katilin elbisesi ü
zerinde küçücük ve beyaz, tel par-

M i/,.,.o<>lwp ôfotinde f,wn tanelr.ri 

Miln-cıslwp ôleıindc telörgii mah·taı 

Bir de genç kızla katil delikan
lının anneleri var. Onların da ev
latlarının mürüvvetini ve saade· 
tini düıünmekten başka bir endi· 
şeleri yoktu. 

Fakat bu beş kişinin hayatından 
sükônet zail olmuştur. Nisan ayı· 
nın ortalarında Ruhi katledilmiş, 
Lesli yakalanmış, Patrik İşten çı
karılmış, ve iki anne rztırabından 
deli olmak derecelerine gelmi§ • 
tir. 

Mahkemede Lesli Ston idam 
hükmünü yiyince, Ruhinin anneıi 
gelip Stonun annesinin omuzuna 
dokunmuş ve: 1 

- Çok müteessirim, demiştir. 1 

Katilin annesi, maktulün anne• 
sini elile iterek: 

- Çekil başımdan. Seninle ko· 
nuşacak vaktim yok, demi,tir. 

Bu iki anne, cinayetin vukua 
gelmesindenberi biribirlerile ko· 
nuşmuyorlardı. 

Maktul kızın nişanlısı polis 
memuru Patrik Smit'i başka bir 
yere nakletmi' oldukları için, o da 
istifa etmiş ve şimdi bir diğer İfa
ramakla meıguldür. 

Diyor ki: 
- Hem sevgilimi kay\;ettim. 

Hem işimi .. Bununla beraber, doğ• 
nı yoldan şaşmı' olan zavallı deli· 
kanlı Lesli Stona da acıyorum. 

Her hangi bir fevkalade vazi
yet olmadığı takdirde Lesli Ston 
idam edilecektir. 

çaları görmüş ve tunları tetkik 
ettiği zaman, katilin yatak oda· 
sındaki fırçanın tellerinden oldu· 
ğunu anlamıştır. --------------

Mikroskop, daha sayanı dikkat 
neticeler vermiştir. Elbisenin de· 
Jjklcri arasına girmiş olan uf acık 
kum taneleri, kızın cesedinin bu· 
lunduğu kıyıdaki kum tanelerinin 
tamamen ayni çıkmıştır. 

İkinciı bir mt'ayene yapıldığı za
man, doktor Linç, cekete tak1l'll1§ 
bir çıkı ipek teli görmüştür. Bu 
tel, karışık olarak snrı, kırmızı ve 
yeşil renkten .mürekkepti. 

Ruhi Kinin bu renkte bir elbi· 
sesi meydana çıkarılmış, bu elbi
seden bir iplik parçası mikroskop 
altına kımulunca, her iki İpeğin de 
ayni olduğu anlaşılmıştır. 

Bu suretle sessiz §ahidin vazife
si bitmiş oluyordu. Mahkeme de 
en kuvvetli delil olarak bu mikros 
kobun verdiği neticeler ileri sürül-
müştür. 

Lesli Ston, Ruhi Kini sürekli 
bir boğu~ma neticesinde öldür
müş demekti. 

Bı,ndan başka katil de suçunu 
itiraf etmiştir. 

'{. * :t-

Bu cinayet dolayısile, he!\ me
sut insanın hayatı şu tarzda bozul 
muştur. 

On bir hafta evvel, üç kC\drn ve 
iki erkek dünyanın en sakin ve 
me<1nt hayatını va<1al'Wlaktavdtlar. 

Bımlardan LESL1 STON, 24 
ya~ınd-,. bir işçi idi. Vaziyeti yo
lunrlaydr. Kazanıyor ve rahattı. 
RUBt KIN isimli 23 yaşındaki kız 
daiJT\a şendi. Evleneceği gün geli-
yordu. 

Patrik Smit ismindeki nisanhsı, 1 

hir polis memuru idi. Yakında 
Ruhi Kinle yapılacak olan izdiva-j 
cına hazırlanıyor ve seviniyordu. J 

MEMLEKETTE 

Gaziantepte Su Şirheti 
pı otesto edildi 

Gaziantep, (Hususi muhabiri
mizden) - Şehir içme suyu tesi
satmı 241 bin liraya taahhüt eden 
şirket, teahhütlerini vaktinde yap• 
madığı cihetle belediye tarafın. 
dan protesto edilmi~tir. 

Mukavelenin akti sırasınd3. ya
pılan iş programına göre, memba 
tesisatının, maslak inşaatının ve 
su depo:,unun kamilen boruların 
geçeceği su hendeklerinin de kıs
mı azamının bitirilmiş olması la
zımken henüz hic birisi teahhüt 
mucibince ifa edilmemiştir. 

Belediyece şirkete bir ay müh
let verilmiştir. Bu müddet zarfın
da bütün teahhütler ifa edilmediği 
takdirde mukavelenin feshi cihe· 
tine ~idilecektir. 

GAZİANTEP BULVARI 
Bulvar adı verilen kısım bir yol· 

dan ibarettir (1400) metre uzun· 
luk ve (20) metre genişliğinde 
olan bu kısmın bulvarlıkla 
hiç bir alakası yoktur. Yol ta· 
mam'1e asfalt veya parke cff.~en• • 
memiş, öne dl.isen pürüzler ke \dı
rılmarms. bazı taraflardaki rnkaz 
halile kalmış, vol boyunca kuru· 
lan evlerin avni inti7~mda o\mı:\.SI• 
na dikkat edilmemistir. Antchin 
methali çok güzeldir. Bu vol bul· 
var haline sok1,lduğu takdirr!~ bir 
kat daha güzelleşecektir. 

KARKAMIŞT A ÇALIŞMALAR 
H"'lkevinden müntehip bir he

yet Karkamı, ve Tilbetar harabe
(LUt/e)t sayıfcıyı çeviriniz) 
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İnönü havacılık kampı 
(Baş tarafı 1 incide) 

U!;uş lllC) tlanınm ark:ışm<laki sa
haya her türlü İiiLİralıat vasıtalarını 
ilıti' a eden sıcak iklimlere rnalı~u~ 
büyük çadırlar kunılnıu~tu. Biraz i.i
tr<lc İnönü kampı it.;in in .. ~amrn lıa':la
mlnıı~ olan iclan•. dershane. aLelye 
Yf! yataklıanc binaları rtraf ında da 
i~çiler ~al ı~ıımkla idi. 

Bunlardan yatakhane hiııa;:ıı bir 
hnçuk ay sonra bitecek 'c La lehe ça
dırlardan buranı ge(;erektir. 

PL,4.ı\'ÖRTJEUİMİZ ... 
Da,·etliler, alana doğru iki sıra 

üzerine dizi imi~ olnn planiJrleri tet
kik ederlerken. Kumm varhal'kanmın 
;uruplar önünde durar~k a~·rı anı . ' . 
izahat verdiğini görüyoruz. Bu iza-
hattan anladığımıza gUre, Türk Hava 
Kurumunun hu sene kaınpa gclircliği 
planörler, İstanhulda miihendis Sala
,hattin Nuri Dcmirclağ fahrikasmm ve 
J\ııkaracla Kurum atelyelnin.le inşa 
e<lilnıişlerd i. Kanıp ta rnen·utlarr yir
miyi hulan hu planiirlerin S3)'1St ·bir 
ka~ giine kadar elli brşi geçecektir. 
Bu .suretle her gün ayrr ayrı guruplar 
lıalınde 100 genci postaba~ı hirer mu
al liınin nezareti Ye nıe.,'nliveti altın
da uı,:urınak ıniinıkiin olacakaır. 

YARBA.SKANF:.VIN NUTKU 
Saat 10.30 <la da Tiirk Ham Ku· 

ruıııu yarba~kanı, .Atatii rk he\ keli (i· 
ııiinde irall elliği a§ağı<laki ~utukfo 
kampı a!;nıışt ır. 

··sizden enelki neslin i~Liklal sa
' a~mda yeni Tü rkiyenin ilk temel 
ta~larmı attıkları Ye askeri tarihimize 
iki .kahramanlık sayrfasr iJa,·e ettikle
ri Inö~ündc. siz. haYac·ıhk aleminde 
Türkiyeye ~anlı bir meYki avırınak 
'e memleket havalarında lıaki~iyeti
mizi temin için açılan saYaşta yer al
mak iı;in toplanrm~ bulunuyorsunuz. 

Arkada~lar, 
. Uçmanın bir kaliraınanlık: o1duru 
deYir geçmi~tir. O zaman hile Tü;k 
genr;leri esrarı lıenüz hugiinkü kadar 
hiiinnıiyen semalarda ba;it tecrübele
re tlaranarak yapılmış tayyarelerle 
1914 yılr ha§mda Kahire seyahatini 
) aparıık 1a} y:m•cilik aJcnıinclc Türki
) eye de şanlı bir) er ayrrrnaya murnf
f ak olmu~Iarch. Onlar, daha 0 zaman
lar hancrlığıu lıir memleket i~in olan 
clıc~n~ıİ) r.tini anlaım~lar, he5eriyetin 
c~kı hı~. lıastalı~ı olan her yeni ~eye 
kar~ı ~uplıc ve tereddütle mukabele 
lıu~~ısıımlaki tınıumi fikre rağmen bu 
) em saham atılmı~larclr. 

E~serisi vazifeleri başında ide
~Ilerı .~ğrunda şehit olmuş olan hu 
ılk T urk tayyarecilerini saygı ile 
anmayı vazife bilirim. 
. ~ugü? h~v~cıhk çocukluk dev

rını geçırınış ılme, laboratuar tec
dübelerine istinat eden bir şekil al
mıştır. Makinenin ve ilmin in
sanlar İçin meçhul taraf r azalmış
tır. Buna mukabil o zamandanberi 
tayyarecilik o kadar ilerlemiş ve 
tayyarelerin tahrip ve muharebe 
kabiliyeti o kadar artmıştır ki mil 
Ietler kara ve denizde oldu~ ka
dar havalarının da müdi\faasım 
düşünmek mecburivetinde kalmış
lardır. Havactlık bugün bütün 
memleketler için bir zaruret ol • 
mus, \IÇucu bir nesle malik olmak 
miJletler için bir mecburiyet hali: 

Ic.-ine giderek tetkikatta bulun . 
mus, harabe ve kalenin muhtelif 
cephelerden fotoğraflarını almış • 
lar ve Karkamışta da uzun boylu 
incelemeler yaparak asarı foto~ -
raflaı:la tesbit eylemişlerdir. He -
yetin verdi~i rapor ve çektiıii fo -
lo.E!raflar Ankara Dil ve Tarih Fa
kült~sinc gönderilmil\tir. 

TRAHOMA TESKJLATI 
GEN iSLETiLECEK 

Eski traho~ diznanseri jhtiyacı 
kc:.r:•alıyamadığı cihetle daha ge
niş bir bir.a isticar edilmiştir. Mii· 
rncaatlar iki kısma ayrılmıştır. Bi
rinci kısım eski hastalara aittir. 
Bunlar zil ile teker teker içeriye 
r."\~nlmakta ve ilaclaP~"ak diğer 
h:aptdan cıkmaktadır. fL-inci kısrm 
y~ni hastalara aitti:. Bunkr ön
ce doktor tarafından muayene o
lunduktan sonra i]aç1anmıya sev
kolunmaktadır. 

Dispan~erlerdr ı..;'l" de nMelivnt 
oda~ı ocılxıstır. Uf~k tP.fek ame
liyatlar bura"da yapılmaktadır. 

ni almıştır. Çok yakın mazideki 
misaller, uçmaya ve havaların 
hakimiyetine malik olmıyan mil -
Jetlerin yaşama hakları olmadığı
nı göstermiştir. 

Bugiin beynelmilel hayatta bir 
mevki kazanmak için yurdun se
malarında hakimiyet temin etmek 
lnzımdır. Bu yalnız harp bakı • 
mından olduğu kadar iktisadi ba
kımdan da bir mecburiyettir ve iş
te bunun içindir ki biz de tıpkı 
diğer milletler gibi uçucu bir genç 
lik yetiştirmek, herkese uçmak 
zevkini vermek, herkesi uçmıya 
alıştırmak zaruretindeyiz. 

Türk hava kurumu bu gayeye 
varmak için Türkkuşunu tesis et· 
mek suretiyle gençlerimize hava
cılık yollarını açtı. B!r senelik bir 
çalışmadan sonra geçen temmuz
da birinci lnönü kampı açıldı. Bu
raya iştirak eden gençler yüksek 
yelken uçuş brevesi almıya muvaf 
fak oldu1ar. 
Burada bevnelmilel planörcülük 
aleminde Türkiyeye mühim bir 
mevki temin eden rekorlar da te
sis edildi. 

Bu seneki çalışmaların daha i
yi bir netice vereceğine emin bu
lunuyoruz. Biz burada plinörcülü
ğü öğretmiye çalışırken geçen se
ne yelken uçuş brevesini alan ar
kada~ların bu hafta içinde açıla
cak olan Ergazi meydanında mo
törlü tayyare pilotu olmak üzere 
yetiştirileceklerdir. 

Gelecek sene siz de orada çalış
mak fırsatını bulacaksınız. Bütün 
Avrupa memleketlerinde gençler, 
ancak mali fedakarlıklar yapmak 
suretiyle bu kamplara girebildik
leri halde size uçma vasıtalarını, 
tecrübeli öğretmenleri, iskan ve 
iaşeyi hiç bir şey mukabilinde ol
mıyarak temin eden Ha va Kuru· 
munun sizden istediği, disiplinli, 
şuurlu çalışmanızdır. 

Disiplinli, şuurlu, devamlı ça -
lışmak KemaJiıt Türkiye gençli • 
ğinin bir vasfı olduğuna göre bu 
hedefe yetişmeniz muhakkak de
mektir. 

Bayanlar, siz, kadın, erkek ara
sında hiç bir fark görmiyen, ka
dına başka bir çok memleket ka
dınlarının malik olmadıkları bü
tün hakları veren bir milletin ço
cuklarısınız. Siz de tıpkı erkek ar
kadaşlarınız gibi çalrşmıya ve on
lardan geri kalmamaya azmetmiş 
bulunuyorsunuz ve bunda muvaf
fak olacaksınız. Eğer her hangi 
bir sebeple azminiz kırılır, ümit
sizliğe düşerseniz Türkkuşunun 
ilk kadın planörcüsü olan ve ya
kın bir mazide Dersim semaların
da kahramanca uçuşlariyle Türk 
kadınının, erkeğin yapmakta ol • 
duğu her §eyi başarmak iktidarın
da olduğunu isbat etmiş olan aske 
ri tayyareci Sabiha Gökçeni hatır
layınız. Onu kendinize örnek ya
pınız. Ona benzemiye çalrşınız. 
O zaman eminim ki çalışmanıza ( 
devam için kendinizde yeni bir 
kuvvet bulacaksınız. 

Sözlerimi bitirmeden evvel he
pinize Ulu Önderin Türk ~ençli
ğine verdiği direktifi h;ıtırlatmak 
isterim: 

"Her işde olduğu gibi havacı
lıkta en yüksek güzcyde gökte se
ni bekliyen yeri az zamanda dol
duracaksınız.,, 

Bu ülküyü daima göz önünde 
tutun. Atatürk gençliğinin ayni 
zamanda uçucu bir nesil olduğunu 
herkese gösterin. 
Aramızda bulunmak şerefini bi

ze verdiklerinden dolayı sayın Sa· 
biha Gökçene, bizden hiç bir 
yardımı csirgemiyen süel havacılı
ğın buradaki mümessillerine, ka
munbay ile yarbaya teşekkür ede-. ,, 
rım. 

SABİHA GÖKÇENİN 
SÖZLERi 

F.ski~ehir, 5 (A.A.) - Bugün 
İnönü yelkenli UÇU§ kampında 
yapılan törene iştirak etmiş olan 
ilk kadın tayyareci Sabiha Gök
çen kamp hakkındaki ihtisasları· 
nr ,u cümlelerle ifade etmiştir: 

"Geçen seneye nazaran kamp-

Okganosta koybolan 
kadın tayyareci 
Telsizle haber verdi: 

Bir kayanın üstün-

---- ------- - ~ 

Irak - lran 
Hudut anlaşması imzalandı 

Tahran, 5 (A.A.) - Pars ajansı bilt Doktor Tevfik Rüştü Aras hususi ka 
de bu 1 u n uy o r m u ş diriyor: lem rr.r:.idürü ve diğer bazı şa.hsiyetlarle 

Tayyaresi ile dünyayı döl3§mağa çi İran - İrak hududunun tahtitine ve birlikte .dün eski sanatlar mektebini ziya 
kan meşhur kadın tayyareci Amelia Ear Şattu1arap ihilafının halline .dair olan ret etmişlerdir. 
hardt in büyük okyanosta kaybolduğu muahede dün saat 14 te imza edilmiş ve Bu akşam İrak elçiliğinde, doktor Tev 
haber verilmişti. Aynı gün alınan bir ha 1rak hariciye nezırları bu hususta aşağı fik Rüştü Aras şerefine bir ziyafet verile 
ber tayyarecinin bulunduğunu bildiriyıor ciaki tebliği neşretmişlerdir: cektir. 
du. Fakat sonradan bu haberin doğru ol '' İran ile İrak arasında, iki memleket İ RAK - İ RAN VE TÜRKİYE 
madığr kadın tayyarecinin bütün arama müşterek hudutları ve Şattularap mese Tahran, 5 - Dün ak~am Irak na· 
lara rağmen hala ı, bulunamadığı anlaşıl lesi hakkında uzun zamandanberi cereyan zırı B . .i'\aciyüla~il şerefine Yerilen 
mıştı. e:tmekte olan müzakereler muvaffakiyet ziyafette. İran Hariciye nazırı B. Sa· 

Son gelen haberler tayyareci ka.dının le ve bir muahede ile bir protokolun im mi söylediği nutukta ~öyle demiştir: 
kurtarılması icin ümitlerin fazlah.~tığmr zasile neticelenmiştir. Uzun senelerden İran - Erak ihtilaf mı hallinin, dok 
göstermcktedi;: beri iki memleket arasında mev~ut ihti tor Rüştü Arasm Bağdada ,·e Tahrana 

San Fransiskodan bildirildiğine göre laflar kati surette halledilmiştir. Iran Şe ınuvasalatmnı tam arif esinde vuku 
Vyominy.de Rockspring'de 12 yaşxnda hinşa:hı ile !rak kralının idareleri altında buluşu, bize yalnız sızı Tahranda 
bir telsisci Amclia Earhardt'ın: "Ear iki memleket münasebetlerindeki samimi kar§ılamak f ırsatmı değil, ayni za
h~rdt hatıüstı:ivanın cenubunda 'bir kaya liğin remzi olan tam anlayış ve samimi manda 1ran, Irak ' 'e Türkive arasm<la 
da bulunuyor ve bir vapurun imdadına ve itimat verici bir dostluk havası yara daha ·ev\'el parafe edilmiş olan , .e 
uelmesini bekliyor." diye tekrar ettiğini tılmıştır. Bu hava maddi ve manevi sayı Afgani~tan tarafından <la iltihak ecli· 
~ittiğini söylemiştir. sız bağlarla birbirine bağlı bulunan iki lecek olan paktın pek yakmda imzası 

Cincinnattiden diger bir telsisci de millet arasında esasen tnevcut olan kar f ırsalmt lıazırlanuştır. 
Earhardt'in bir kayanın üstüne konduğu deşlik rabıtalarını takviyeye hadim ola Irak Harici) e nazırı N adyülasil 
nu bir kaç kere haber verdigini ticaret caktır. hu nutka 'erdiği ce\·apta ayni nokta· 
nezaretine bildirmiştir. Tayyareciyi kur Sami Nadyülasil ya -~ şekilde mukahele etmi~tir: 
tarmak ümitleri yeniden dogmuştur. HARİCİYE VEKİLİMİZİN iRANDA Tran He Irak araı;ındaki ihLilafm 

İtasca vapuru Hovland'ın 120 mil şi Kİ ZiYARETLER! güzicle dostumuz ve kol1e1,iıniz Rül"tÜ 
mali garbisinde dolaştığr halde bir şey Tahran, 5 (A.A.) - Pars ajansı bildi Aras' rn lıuzurlarına tesadüf etme~in-

. · riyor: den ,·e kom~u memleketler Harici,·e görmediğini bildirmıştır. / 
nazırlarının Tahrandaki hu tarihi ie 

"Ecelköpr usü,, nde ·, s p an yad a tiınalarııım Irak, İran ,.e Tiirkive :ır;-
hırsızlar srnda daha e" eJ parafe edilmii "e Af 

gani;;tan taraf mdan da iltihak ctlile-
Venedik,5 (A .. ) - Hırsızlar meşhur 

"ecel 'köprüsünün" içine girerek iki bin 
kilo kurşun a~umı§lardır. 

"Ecel köprüsü" Venedikte şehri baş 

tanbaşa kaplayan derelerin üzerinde bir 
köpr;.idür. Ve meşhur bir romancının ese 
rinde vakanın geçtiği bir Jrere bu adı ver 
mesi üzerine orası bu ismi almıştır. 

DEFTERDAR VE !11AL.UÜDÜRLE· 
Rİ AR '1SINDA NAKİLLER 

Ankara, 5 (Telefonla) - Bilecik 
defterdarı Recai l\Ialatya defterdarlr 
ğma: Bursa ınuhatielle müJürü Şaban 
Mu~a; l\Iuş defterdarı Abbas Hilmi 
Orduya; l\.ars <lef ter<ları Hüseyin A "
ni Bileciğe; ı\nteb defterdarı Namık 
Karsa; Bafra malmüdürü Ref'i Hak
kariye; Bergama malmüdürü Vana; 
Mani~a tahsilat miidürü Süle)man Si
irde tayin edilmi~Jer, Kastamonu 
deftenları Ziibcyrin de derecesi bir 
derece yükseltilmiştir. 

iktisat vekili 
(Baştara/ı I inci sayı/ada) 

de me~gul olmuş, benzinin şişesinin 
78.5 kuruşa satılnıası icahederken 
82,5 kuruşa satılmasının nazarı dik-
1 .. ati relhP.ttiğini siiylcnıiş, bu hususta 
Üflaılaıı , .e hcleclive iktıf:ad j,.Jeri mü
cliiründen izahat ~lım~t1r. İktısad Ve
kili Celal Bayar saat J.1 de Odadan 
a~ rılarak ) cıııc~c µ;itnıiş, $'ant 16 da 
tekrar Tic:ırel odaı;;ma gelerek mesai
sine de' anı elm i~tir. 

Üğlerlen "011 ra yapılan loplantıda 
~e~ vaklc kadnr dernın etmi1. muhte
Jif Iıiikfımctlcrle yapılan klirin~ an· 
la~ımıları dmn alamu istiv('n Vekil 
hunlarla nı~~~u 1 olnı ıı~tuı:. 

Rir aı·alık benzin ~irkctlri miidiir
lerinden bazıları Vekili Zİ) areL <'ti e
rek konn~nıak i~Lemi~lcrı<e ele 'akit 
kalnıacl 1~1 ı•i lıctle konu~aınamışlardır. 

Ct"liil Ilın ar, ij~rendiğimize g(ire. 
~clıriırıizclc daha bir lıafta kadar ka
lacak~ ıe~kikaı ma de,· anı eclerektir. 

Vekilin. Ankaraya µ;i<lerken şclı
riıuizde bir mü<ldellenhcri devam e
llen benzin ilıtikan nwır.1.:sinin tama
men lıalled<'ccği H ithaHit rejimine 
ai<l ça f tşn•darnı (la h ;tiri imi~ ~lacaı;r 

~ o 
km vetlc unıulnıaktaclrr. 

ta bariz bir ilerleme var. Talebe
nin istirahati icin her şey en ince 
teefrrüata kadar düşünülmüş. 
Gençlerde uçuculuğa karşı çok 
büyük bir heves gördüm. Bayan 
talebe mevcudu sayısının virm.iyi 
aşması beni çok sevindirdi. Bun
lar arasında gelecekte Türk hava
cılığının büyük ümitleri olacak 
kabiliyetler gördüğümü sevinçle 
söyliyebilirim." 

Üst tarafı 1 inci de eck olan paktın vakında imza~ma im· 
leri <leğiştirıneğe haşlamıştır. Valen· kan Yereceğinde~ clolayı bilhassa balı· 
cia hükumetine yardnn edilmesini is- tiyarım. 
tiyen Fransız malıafili, ademi mü<la- ---'-------------
hale meselesinin c;ok çitrefil bir 1181 
alması j.izerine. isteklerini kabul et
tirnıck üzeredir]er. 

~·Temps,, gazetesinin yazdığına gö 
re, ev,·elki gün parlamento komisyo· 
nundaki nutkundan sonra mebuslarla 
görü~en Hariciye nazın lvon Delbos 
''Ademi müdahale politikasr sukut e
decek olursa, Fransanm, kanaatini 
de~fütirerek Valencia hükumetine si
Jalı 'e giiııiillü ile yardıma ha~lryaca· 
ğını., söyleıni~tir. 

AS/J,ER BİR FRANSIZ GEMİSİNİ 
TUTTULAR 

Pat·is, 5 (A.A.) - İspanyol asi 
kunırnzörü AJmirante Ccrrnra dün 
Fransız ,apurn Tregastel'i durdtua
rak ic;ini aramıştır. 

B ayonne, 5 ( ı\. A.) - Asi İspan· 

MUHTAÇLARA DAGI1'/LACAK 
BUGDAY 

Büyük 1\lillet ::\[eclisinin şon top· 
lantılarından birinde kabul edilen 
hir kanunla müJıacirlere ve muhtaç 
çift~ilere ilngıtılacak tolıumluk , e 
yemeklik lrnğday meselesi hütüıı ihti· 

) açlarını kar~ılıyacak şekilde hazır 
lanmı~tır. 

Ziraat hanka:;ı hunun için üç nıil
yon yecli yüz elli bin liralık hu~day 
yardım krcdi$i açmakladır. 

GENERAL //ALİL SERGİSİ 
Ankara, 5 (Telefonla) Hc~~amla

rmuzıu en kıdemlisi olan General Ha
lil bugün saat ] 7 de Halkcündc bü
) ük bir sergi açmıştır. 

Serf.ide iistadm bir~ok eserleri te~
hir edilmektedir . yol krm azUrü 1\ l rniraııte CerYeranm 

Eransız yük ,·apuru Tregastel'i dur- k 
durarak içini aradığı lıakkm<la gelen utup 
bir haber üzerine <hin iiğlcden sonra 

hava yolu 
San taneler · iinlerine giden Vauquois 
ismindeki Franıuz a\ izosu, dün gece 
saat 3 de valııız olarak S:ıint - Jean 
de - Luz'e' di;nınüştür. . 

TrcgastP.l yük 'apuru muhafaza 
altında llilbao limanına µ;ötüriilmü~
tür. 

ÇEl\ll1AZDAN ÇTKMAK iÇlN BEL
ÇİKANIN YA RDT/111 BEKLENİYOR 

Lonclra, 5 (A.A.) - Morning 
Post gazeteı::i yazıyor: İtalya iJe Al
rnanyan ın müsaadatta bulunmaları 
lazımdır. Bu memleketler bir deniz 
konlrolii ıd~tenıinin tesisini kabul H 

İspanyadaki ccııchi gönüllülerinin ge
ri ';a~ırı lma>.ma muYafakat edecek o· 
]urlaı·sa İnµ;iTtcre lıükfuuetinin deği
~ik hir :ckilde İspanyadaki ınulıarnn 
tarafların ınuharib hakkım t amması 
ihtimal clalıiline ıı;irer. Şimdi girilen 
c;ıkmazdan nasıl c,:ıkılaca~ınm bir dev 
Jet taraf mel an telkin edilmesi imkan 
clahilindeclir. Bn hususla BeJc;:ikanm 
ismi ileri ı:;Üri.ilnwkteclir. Van Zeeland 
bugün Suthanıpton 'a ı:;elecek ,.e ya
kında Chaınherlain ve Edcn'le gfüü
şecektir. İe:panya meselesinin bu mü
zakerelere esmı le~kil edeceği mıılrnk
kaktrr. 
BE[ÇİK t BA.)VEKİLi LODRADA 

Lomlra. 5 ( \. •\.) - Belçika Baş
vekili :\1. \an Zeeland buraya gclmi~ 
'e bugün i.iğleclen ı::onr.ı Ila~nkil 
Clıamherlain Ye nıiileakihen Hariciye 
nazırı Eden ile uzun bir miilakatta 
hu l unnınşlur. 

Van Zecland'ın yarm ak§am Brük
scle hareket etmesi muhtcmelcUr. 

Üst tarafı 1 inci de 
ması için daima bir buz kütlesin
den diğer bir buz kütlesi üzerine 
geçmesi lazımgelir. işte bu türlü 
zorluklara rağmen kutba giden 
Sovyet ilim ve fen heyeti keşif ve 
tetkik vazifesini çok güzel yap. 
mı~tır. Bu sayededir ki yine Sov· 
yet fabrikalarından çıkmış olan 
bir tayyare içinde Moskovadan 
kalkan üç kahraman tayyareci en 
küçük bir arıza geçirmeksizin A
merikaya gidip gelmiştir. 

Sovyetlerin Moskova - Kutup • 
Amerika yo!unu açmış olan Şmid, 
Vodopianof, Molokof, Mazuruk, 
Aleksef gibi fen adamlarının ve 
hava kahramanlarının isimlerini 
taziz etmekte hakları vardır. Çün
kü şimal kutbunun tehlikelerle 
dolu olan buz, sis, siklon mınta
kaları içinden en küçük bir hasara 
uğramaksızın geçerek Avrupa ile 
Amerika arasında gidip gelmek 
Sovyet alemindeki teknik terakki
leri isbat eden bir muvaffakıyet .. 
tir. Bu miihim muvaffaktyette 
bizi memr.un eden bir nokta var
dır k\ o da Tevfik Rüştü Aras ile 
Sükrü Kavanın Moskova yoluna 
~ıktıkları .bir sırada vukubulmuf 
~imasıdır. 

Türk - Sovyet dostluğunu teyit 
için giden bu iki güzic1c d~vlet a· 
damımızın ayni zamandn Sovy~t· 
lerin ilim ve fen bayramlarına ış· 
tirak etmek fırsatını bulmuş olma· 
larıdır. 

ASIM US 



!!~.~.l~l~ ........... ~ .. !..!.~.!~~ 
.Yazan: Titayna 26- Çeviren: Vlr GUI 

- Alay nu ediyorsun! Asıl meşe· 
le, yarından e' vel buradan kurtu1-
ınakta .. 

Sonra ba~ımı tulumhanrn altma 
koyuyorum, yüziimü gözümü yıkıyo
rum. Kuru]annuyorum. güne~ kuru
tuyor. 

BORSA 
s. 7. 937 1 

·----=~~----· lllzalanoda Yddaı ftan.ıW olaobar 
rtade muamele göreııı.ırcıa aaau:.::· 
Mai l,Z de kapAn•• l!l&h• rı'- t1a --. ..._ ..,a rrııır,, 
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7 Temmuz Çarşanba gOnfi akşamı 

s~adiye Plajında 

Münür Nureddin konseri. 
Sinemada Mayerlink Facıası J Kaptanın arzusu yerini! geldi. Ge

ce yarısına doğru gelen adamlar o ka
dar ~un etli bir şekilde toplannu-;Jar 
dı kı, zaferin herhalde el(Je ed' 1 ~ . 
~ .. d ı ece-
gını aha en elden talıırıin etmek 
ka]~ildi. 

. Denizfo yiikselınesi de yardım ct
ı_~· Adamlar iplere asıldılar, gemi ye-
ıınden oynadı Gemi k ld 
l . -I· h · ımı amaya 
l.I~ ar aıılamaz herkes .. ı . 
~ 1 ki ~ oy e sennç 

r,ıg 1 arı attı ki, yıldızlara katlar 
1

• 

kan se~ler, Talıitiden mulıakk k .\ 
tilnıiştir. a ışı 

- Kaptan, diyorum, gemi temiz
lensin bitsin, kayığı hamı 'erir misin, 
.Mari Ye Malıiti ile beraber? 

- ~e yapacaksın? 

"' - Karaya çıkıp bir şeyler a,·Jaya
gıın. 

- Na:;ı] i~tersen .. Öğle yemeği on 
birde. 

Kayığa atladım. dümen ipini elime 
aldını. ~Iahiti ile Mari biitün kuweı-
1cri1e küreklere asıldılar. Sahile ge· 

lince sı:f] ı;ra atladık. Ka"· ı~ı kum-

• DrahınJ 
• lavtçre Fr 
• f.Ava 
• rıortıı 
•Kron Çek. 
• ŞUlzı AVUI! 

•&..onara 
• Nevyorlı 
• Pan. 

23-
5;:,, -
23 -
68. -
s-ı-

23-

ÇEK 
G!?;;. 

o,ıı;oo 

20 J.ijQ 

•Dinar 
Yen 

•Kron t.veç 
• AJtm 
• Bıınknot 

L E tf 

• Vlyıına 
• KadrtO 
• BerUıı 

52 -

32 -
104.~ -
2.;7 -

42000 
1-1, -

l 9710 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere ücretle Öğretmen 

aranıyor 
On tlakika sonra velkenliuıiz 1 ·· 1 J ' ıe-

nuz a rnmamış olan demirinin t . 
f mda clönüyor<lu. e ra-

o ~ J ~ 

lara çektik. Ağaçlıklara dr,ğru ilerle· 
dik. 

• lılJIAııcı 15 0180 
•BrUkAeı i.iO 
•Atme ıı744 

• Cene""' 34.G~;; 

• V4r1ova 41680 
•Budape~ 4, -
• Bflkret 107 36 
• Belırr&a 34 56 

l. - fstanbuJda Askeri Vselere: Pizik, riyaziye 
Bursa Askeri lisesine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Kırıkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 

. - Allahaısmarladık, kapt 1 _ 
clım. Uyunıağa gidiyoruın Ü an,.< e 
hir iirtü aldım trii,·erte . . zerıme 

Her tarafı \'ahşi nebatlar hiirümüş. • Sotyı G4- • Yokohanu. :l 7486 Erzincan Askeri orta okuluna : Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, musiki 
• Amsterdaro 14356 • Moskova 240! Ko0nya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu 

II ' n- )~ uzandn emen uyumuşum. n. 

Bazan. ağaçların seyrek bulunduğu 
hir yerde kuşlar daldan <lala sıçrıyor. 1----------------• 
Hiç zengin av yok. 

•PraR ~3.2768 • Stokbolm 31032 

ESHAM 

Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna:Türkçe, riyaziye, Almanca öğretmeni alı
r.acaktrr. . ... . Yanımdaki iki gemici. tatile ka· 

vuşmuş iki mektep çocuğu gihi, se· 
\'İnçlerinden sıçrıyorlar. Kur~unJan 
verdim. Onlar giitürüyorlar. Kuş gö· 
rünce gösteriyorlar. Y oJumuzu kesen 
dalları, çalılıkları kaldırıyorlar. 

J.ş Bankuı uso l'r".mva:p 2. - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini· haiz olmalan ,arttır. 

Ertcııi Hhah, derı'n 
U\-kt ] 'd' kaptan J!',f 1di. omuz] · Ha ı ım, 

· arıındaı k uyandırdı: ı sarsara 

Alladc>lu 24 
fteJI 160 
Ştr. Hayr1y 

Uerkez Aıtnk 87 -

- Kalk hadi " • • ' ,.,eınıcı rır "' ' HAIA uyuyor musun'' y.. .. " agı. a a 

U, Sl~rta 
Bomonu 9. -

• Çtmen~ 
Oı.you Del 
,,..lı Del 
eaı,. 

Şark m. ecr.a 
Telefon 

132;; 

.-

Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek ehliyet almak, 
Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3. - İstanbul, Bursa, San•at liselerine- birinci maddede yazılı dersler için 108, 
126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, ·ıos liraya kadar ücret 
verileiektir. 

~ 1 .. 1A • uzunegüne~ 1 . 
::;en ıa a uvuwırstı 1 1 :o ge mı~. 

· · · n ıa.? 
Vaktinde ''.Marti,, ye geliyoruz. ·•tlkrazlar Tahvlller 

4. - İstekli olanlar; dilekçelerine a'.}ağıda sıra ile yazılmı§ evrakı bağlıyarak. 

Göz1criıni kırı 
oturdum. EtrafnıHi1;tırar~k; kalktım 
larla ını dolduru genııcıler, ko\'a
ııiıı tahtalarına hp dloldurup gih·erıe-

Kayığımızda av olarak iki kumru, bir 
de karatavuk var, kan içinde, yatr 
yor1ar. 

• ıtu T.HoT. J 16 oi;; 
• • D 1;) 15 • • 

IClektrflı 

rram .... , 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Ask~ri Liseler m:ifettişliğine göndermelidirler, 

1. - Tasdikli ve fotoğraflı fiı} 

• • • m rn:;o Rıhtım 2. - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya ehlietnamc 

K oşa t1'•orlar 
aptan devanı d' . . 

Öğle yemeğinde kızartma balık ve 
domuz sucuğu yedilr. 

lsttk. Dıuıııt 
• Ergeılf tatık 
19211 A M 

9.3- Aııadotı> J t020 tasdikli benzeri. · 

3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
~K>- Aııadolu n 40,20 

00 " nııJolu W 
- Burada l>·· ]e ıyor: 

oy e kal k - A,·dan sonra, halık tutmak is· 8. B:nunım 97 50 • ldUmc-ssfl A 33 80 4. - Askerlik durumu hakkında vesika. 

~ or:;un? · ın:ı nu isti· tiyorum kaptan? 
1--------------.1 5. - Hüsnühal varakası. 

Sen hurada l .. 'I 
gij\'e~tenıi nasd >oky e kaln·san henim 

Yanımda yine o iki av arkadaşnn. ---------------
Onlar balıklardan anlıyorlar. Ben tut ı:------~---.;.. ___ mııl! 5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip durumu uygun olan 

1c:trdan bila.hara şu vesikalar istenecektir. 

tukça: 1. - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu. Jıcn~föncdcn , yı ayacaklar? Dünkü 
sonra , .. 

<lü. Hadi h k . ' apur ahıra dön-
G .d. a '1Jmı, kalk <l ' 

ı ıp koytu bir .. • ora an. 
nım. J\Iahitı' h kuşeye oturuyo-

''Bu yenir .. Bu zehirlidir, yenmez,. 
diyorlar. 

T k SALI Çarşamba 
8 Vİm 6 Temmu 7 Temmm 

======1-5 R. Ahır 26 R. Ahır 

2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfettişlik· 
ten verilecektir. 

·ı ana b' ı e~ kaln·e .,.et. . ' ır anne şefkati 
yor. ,, ırıyor, tok JezzctJi geli-

Akşam saat beşte güzel bir rüzgar 
tıktı. ··~rarti,, hütün ·yelkenlerini şi· 
şirerek, yola koyuldu. 

Gll.D dOğtlf~ 
QQn balJfl 
Sabab Dama& 

ogıe namazı 

lklndl naınazı 
Akp.m namuı 
Y' ataı ııamaaı 
lmııall 

4.35 436 
19,45 1944 
3,00 3,00 

12.19 1219 

6. - İsteklilerden yazzlr şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe kadar 
m:.iracaat etmelidirler. 

7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3940) 
( A rlmsı var) 16,19 16.19 

l~M::--~~~~~~~ 
.. .. armara Mıntakası Yıtm geçen g1lnlen 

'fıJm kalan ,nlnler1 

19,45 1944 
21,44 2L45 
2.17 S.18 
I 81 188 
178 177 

lstanbul Belediyesi ilanları · 
1 

Bir metre murabbama 4 lira kıymet !;içilen Aksaray yangrn yerinde Büyük 
Reşitpaşa sokağın.da 1 inci adada 1 metre 50 santim yüzlü 14 metre 07 santimetre 

IıtanbulDördüncü Noterinden: murabbaı arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
1937 senesi Haziran ayının on dör· müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

düncü pazartesi günü !stanbulda Ye- mcktubile beraber 16.7.937 cuma g-:.inü sat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 

OLÇÜLER ve AY AR 
Başmüfettişliğinden: 

inhisar idaresince şarap şişesi 
olarak kulJanıllnasına lkhsat Ve
kaleti tarafından mü~aade edil-
:11iş olan 340 santilitrelik galon
•arın menba suyu ticareti yapan 
b .. 1 
azı muessese erce toplattırılıp 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
14-826 sayılı Öfçüfer nizamna

mesinin 74 üncu·· m dd · h .. k .. . a esı u um· 
Jerıne aykırı olan b b . 1· . k u oy şışe e· 
rın ullanılması a k 85 . . 

d .. . nca , ıncı 

k~~ ~~ye gore ızin almakla müm
undur. 
34o el. lik şiŞelerin kullanıl

ması için lktısat ı;ekô.ietinden 
yaln_ız inhisarlar idaresine me-
zunıyet ·ı · verı mış olduğundan 
:u galonların inhisar şarabından baş-
fa~ıı~~~ıe: ~Çin kullanıldığı l{UrUIUrse 
k 8 kında 1782 sayılı UlçUler 

11:nu~u mucibince takibat yapılacağı 
- n o onur. 

nipostahane caddesinde 40 sayılı daire- tar. (B.) (3860) 

de'' gören ben İstanbul Dördüncü No-
teri Ali Murtaza Astan: Senelik muhammen İlk teminatı 

f stanbulda Kapalıçarşıda Takkeciler· kirası 
de 29/ 31 sayıda Hamdi Gürsoy bana Yeni halde ardiyesiz 23 numaralı yazıhane 360 lira 81 lira 
müracaatla hamili olduğu bir kıt'a em- ,, ,, .. 24 .. ,, 360 .. 81 " 
re muharrer senedle İstanbulda Tarak- ,. .. ,, 25 .. ,, 360 ,, 81 ,, 
çılarda Abud efendi hanında mukim P. ,. .. 26 .. " 360 ,. 81 ,, 
E. Grcgoriades zimmetinde alacağı olan ,, ., .. 27 ,, " 360 .. 81 ,, 
689 - altı yüz seksen dokuz lira 72 _ ,, ,, " 28 " " 360 ., 81 ., 
yetmiş iki kuruşun ademi tediyesinden ,, ,. .. 29 •• " 360 ,, 81 ,. 
dolayı protesto edilmesini taleb etmiş. ,. .. ,, 30 .. ,, 360 ,, 81 ,, 
Tanzim edilen protesto nüshası tebliğ .. .. ,. 34 ., " 240 ,, 54 ,, 
edilmek üzere borçlunun adresine gön- ., ., ,, 35 ., " 240 ,. 54 ,. 
derilmiş ise de mumaileyhin yazıhane- ,, ,, ,. 36 ,, " 240 ,, 54 ,. 

si icraca mühürlenmiş ve kendisinin Yukarda semti, senelik muhammen kiraıarı yazılı Yeni haldeki ardiyesiz yazı· 
Almanyaya gidiyorum diye isanbuldan haneler ücer sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul· 
ay~ıl~ığı ve Almanyadak~ ikamet~ah ad- muşlardır.~ Şartnameleri Levazım ve Hal Müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler 
reıının meçhul bulundugu mezkur han hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13.7.937 sah 
odaba.;rsınm ihbarından ve mübaşiri- günü saat 14 tc Daimi Enc•:.imende bulunmalıdırlar. (B.) (372-3) 
cin hhhlkinden an~ştl~ş ~mak~ t• -~~~-~~~~~~-~~~~---~~~~-~~~~~~ 
leb veçhile tebliğ makamına kaim ol
mak üzere Han olunur. 

(V. No. 22474) 
Steno - DaktHo aranıyor 

Ankarada çalışmak üzere Almanca lisanına tamamen vakıf ve stenografi bi· 
!LAN len bir daktil-o alınacaktır. Diğer lisanla rı dabilenler tercih olunacaktır. Taliple 

fstanbul Dördüncü icra Dairesinden: rin "Ziraat Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü: Ankara,, adresine vesikalariyle birlik· 
· Bir borçtan mahcuz olup paraya çev- te tahriren müracaatları. (1907) (3921)" 

rilmesine karar verilen muhtelif renkli 
15 adet kürk manto sandal bedestanda 
9.7.937 cuma günü saat 15 den 16 ya 
kadar satılacaktır. 

Takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde satış 15. 7. 93 7 
perşembe günü saat 1 S e bırak1!ncak

tır. Tatip olanların mezkur tarihlerde 
mahallinde hazır buiunacak memura 
müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 22479) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 17 1 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, liralık 

( 20.CCO 
12.000, 10.000, 
ve 10.000) liralık 

Dr. Şilkrü Ertan iki adet mükafat vardır. 

1 

G6zHeklml ikramiyelerle 

Cağaloğlu Nurucmnaniyc cad. No. < D 1 K K A T : 
(Cağaloğtu Eczanesi yanında) v• .Bil~t alan herkes 7 Temmuz tS37 günü alqamma Jiadar Lil tin •• J_ ' 

1 Telefon. 22566 ~ıştırmıt bu~mabdır. e ı ueı: 
......._____________ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki halda sakıt olur •• ! 



1 - KURUN 6 TEMMUZ 1937 

. . 
ı . . 

il ~-Q. ·. ·: . 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

BULUNMAZ FIRSAT r 
31- Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik k!rgir ev satılık
tır ve bahçesi çok muntazrundır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

MUHASiP 

40 - Ticari muhasebe malumatı olan 
bir genç her tilrlU yazı ve muha
sebe işlerinde çalışmak Uzere i~ a
nyor. 

İsteyenlerin servisimize müra· 
eaatlan. 

iŞ ARAYOR 

42 - Şirket veya müesseselerde oda 
cılık istiyorum. İlk tahsilimi bi • 
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça
lrştığıma dair elimde bonservisim 
vardrr. 

DEVREN SATILIK BAK.KAL VE 
AŞÇI DOKK.ı\NI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kadar müşterisi olan 
bakkal ve aşçı dükkaru devren sa. 

tılıktır. :lstiyenlerin servisimize mü
racaatlan. 

KiRALIK VE SATILIK HER TORLU 
KONFOR! HA Vl HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civannda 
denize nezaretli kagir 6 odalı ay-

nca sineklere karşı tel kafesli, hava 
~zlr, elektrik, terkos, telefon, ga
raj ve aynca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yUz metre murabba ha· 
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 

çiçek bahçesini havi müceddet hane 
hem 45 liraya kiralrk ve hem de! 
satılrkttr. Arzu edenlerin servisi. ı 
mize müracaattan. 

RUSÇA TERCUME 

46 - Mükemmel Rusça bilen ve tereli-

manlığrm yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih eclilecek eser 
ler için iş arıyor. 

lNGtUZCE, FRANSIZCA 

4 7 - Dersler tecrübeli bir profesör ta• 
rafından ikmale kalanlan ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlı
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü· 
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatları. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 

48 - Büyükderede ifraz edilmiş 40 kü.. 
sur parça arsa satılır. Talip olan· 
lann servisimize müracaatları. 

SATILIK HANE 

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

KARTALDA SATILIK ARSALAR: 

50 - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 
Talip olanların servisimize müra
caatları. 

BOSTANCIDA" 

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

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

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Fransızca 

lisan dersleri ve aynca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. Arzu 
edenlerin VAKIT Propaganda ser. 
visine müracaattan. 

KARLI BiR iŞ 
53 - İşin ehli ve mütehassrsı olan bir 

sanatkar tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir iş için 150000 liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin VAKIT Propagan
da servisine müracaatları . 

Bunlan almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanlann 
Ankara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine mUracaat

lan. 

Mühim kolayh~lar 
:A~ağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
lan olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir a1am göndererek 
veya bizzat gelerek servi!imizle 

temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyuculamruza hizmet olm:ık Q. 

:zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lbım olacak kolaylıktan kendileri gibi 
düşünüp halledecek. işlerini görecek • 
tir: 

5 - Otomobil almak satmak veya i1 
!etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiycnlcr. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercilme· 

B EYKOZ HAFTASI 
1 Tem muz f '}3 7 den itibaren 

-YERLi 
MALLAR 

PAZARLARI 

Jandarma genel komutan1ığı Ankara satınalma 
komisyonundan: 

1. - Aşağıda çeşit ve mikdarlan yazrlı malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın alınmak için eksiltmeye k~ 
nulmuştur. 

2. - Bunlara ait şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir, 
3, - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminatlı mektuplarını vaktinde komisyona tes • 

lim etmig bulunmaları. 
A. - Eşya Cinsi 

Kundura köselesi 

Vaketa 
Sarı Vaketa 

Yekun 

Mik4dan 
76,000 Kilo 

5,000 Kilo 
50,000 Kilo 

Bu üç çeşit şartnamesi bir malzeme 
B. - Başlıklı Nöbetçi 

muşambası. 3,000 Tane 

Tahmin Bedeli 
121,600 Lira 

ilk Teminat 
7330 Lira 

Şartname bedeli 
00 

10,000 Lira 750 Lira 00 
100,000 Lira 6250 Lira oo 
231,600 12830 1159 Kr. 

ihale tarihi 
12-7-937 Pazartesi 

Saat 10 
,, 

" " ,. " ti 

toptan veya çeşitler ayrı ayn en az fiyat teklif edene verilecektir. 

25,500 Lira 1912,50 Lira 

(1690) (3584) 

128 Kr. 13-7-937 Salı 
Saat 10 

1 - Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· ,,... __ 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Edirne iskan Müdürlüğünden: 

3 - Kiralık, satılık ev, apartrman, dük
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmak iı • 
ti yenler. 

4 - Ders vermek veya atmak istiyen
lcr, 

DA SERViS!) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 

ma·z. 
Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakrt 

: - • • 4 ~ • { ' , , ~· • ? .-
- ' • ""'· • • l • • • 1 .,. ' \ ' .:. ... • 'J. • 

~ " • r fi> ,_• .,_ • • 0 ! .:. , • ' , "l • .. 
1 

: ., • ı..T • • ' ;. ,..._ • l , • ~· ': 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilayeti içinde Ereğli - Devrek Yolunun 1 + 616 - 27 ..L 000 

' kilometreleri arasında yaprlacak yirmi üç bin dokuz yüz elli altı lira kırk sekiz 
kuruş keşif bedelli ıose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul -

muştur. Eksiltmesi 14-7-937 çarşamba günü saat on beşte Zonguldak Vilaye· 
t i daimi encümeninde yz: Jacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğe: 
evrak yliz yirmi kuruş mukabiJinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alrn:ıcak
tır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye girmek iste

yenlerin resmi gazetenin 3297 sayrlr nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Na 
!ia Veklletinden alınmış müteahhitlik vesikası ile Ticaret odasından 937 yılın

da alınmıı vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını yukan· 
da yazılı gUnde ihale saatinden bir aaat evveline kadar Daimi Encümen reisli • 
ğine vermeleri ilan olunur. (3730) 
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Tarifesinden Balkan birliği için ayda otuz 
kuruş dUşUIUr. Posta birliğine glrmlyen 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruı 
zammedilir. 
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KTIRUNa abone yıuıbr. 

Adres değiştirme Ucretl 2:5 kuruştur. 

ZAYİ 

339 ·senesinde İstanbul Kız Muallim 
mektebinden aldığım şa1ıadetnamemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadrğı il~n olunur. 

616 Ayıe Müzehher 
(V. No. 22475) 

t~OiA96 ~aanıv JtlJill :{lJQlJla.JlQ ~11hlJfıiN 

sn JUsv : ııtıq11s 

1 - Edirne, Uzunköprü, Meriç ve İpsala kazalarında iskan komisyonunun 

tesbit ettiği yerlerde 390 adet tek, ve 112 adedi çift olmak üzere yapılacak göç· 

men evi inşaatı 2849 sayılı kanuna ve ol baptaki heyeti vekile kararına tevfikan 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konul muştur. 

2 - Yaprlacak evlerin 50 adedi şehir tipi, diğerleri ise köy tipi olacaktır. 

3 - Bir adet tek şehir tipi göçmen evi muhammen bedeli 211 lira 55 ku· 

ruş bir adet köy tipi göçmen evi muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş, bir çift 
köy tipi göçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 kuruştur. 

4 - tbale 15 Temmuz 937 cuma günü saat on beşte Edirne İskin Mü. 
<dürlüğünde iskan komisyonu tarafından yaprlacaktır. 

S - işbu inşaat toptan bir müteahhide ihale edileceği gibi icabı hale göre 
2,3 ve saire müteahhide de ayn ayn ihale edilebilir. 

6 - Şartnameyi görmek ist iyenlerin Ankara, İstanbul ve Edirne İskan 
Müdürlüklerine müracaat etmeleri lazımdır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edeceklerin 
yukarıda ya:ıılr saatten bir saat önce yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte 
Eclirne İskan Müdürlüğündeki Komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3874) 

İLAN 

Kadıköy mal sandığından almakta 
olduğum tekaüt maaşına ait cüzdanım 
zayi olduğundan ve yenisi çıkarılaca

ğından eskisinin hükmü bulunmadığı 

ilan olunur. 
Diyarbekir Mevki hastahanesi bi
rinci mülazimliğinden mütekait 

doktor Mehmet Saim 
(V. No. 22483) 


