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) Dahiliye Vekôletinin güzel i 
) bir teşebbüsü : \ lilva şehitleri dün 

_ saygı ile anıldı 
~'9leı,ler verildi, ôbideye çelenk
e,. konuldu, · geçitresmi yapıldı 

Rüştü Aras 
Romanyaya gitti 
Hariciye vekilimiz 
oradan Cenevreye 

geçecek 
lHalk kitaplarıvehalki 
l resimleri · için birer 1 
) müsabaka açıldı l 

~ 't~ 
Lı:?~· ... 4 ~n ıt, Seliın de Fatih parkı, 
~ lltrJ,n • Taksim ve Maç· 
~t~ ~e~o . la merasime bat-
~~~~ k rnın ladığı lstanbul 
~cll ht.Ut nı t~rafı~~n bildiri· 
~ ttj ee .. h.idlerını ve bütün 
~ \lnda ga davet edildi. 

§:111\,~ •onr~ B~razan taraf m· ~ 
'l't'. okun (Tı 1) ıtareti üzerine 
~~~' ll}.J-ı ar ve subaylar selam 

"il \Q ar . '11 l.r ' sıvı er şapkalarını Hava subayUJrınd,a.n Kemal ıf6y1.ev 
veriyor 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rüttü Ara1 dün Romanya vapurile 
Köstenceye gitmittir. Doktor Tevfik 
Biittil Aral oradan Bükreşe gidecekı iki 
gün kalarak Romen ricalile ternaılarda 
bulunduktan eonra, Milletler Cemiye
tinin 24 mayısta yapacağı toplantıya 
iıtirak etmek üzere Cenevreye gidecek-

tir. 

Fransız elçisi 

i Dahiliye Vekili ve C. H. P. = ~ Genel sekreteri Bay Şükrü Ka· \ 
= 2 ~ y& tanınmlll ressamlarımıza bi. \ 
g rer mektub yollıyarak kendile- i 

-=!-::=== rini halk için bastırmayı karar· ı' 
Fransanın Ankara bilyük elçisi M. laştırdıkları resimlerin yapılma-

Henri Ponsot dün akpmki Semplon sma davet etmiştir. Mektubunda 
ekspreıile Parise gitmiıtir. Fransız hü ! meı:nleketiı:nizde geniş halk yığın ~ 
kümelinin daveti Uzerin• Parise giden ~ IatıDJll devam ettiği hemen her % 
elçi, Frans" hariciye nezaretil• temas· ~ kahvehane, berber, aşçı, mahal. j 
ta bulunduktan oonra, Hatay meselesi- • lebici, bakkal gibi dilkklnlarda " 
nin müzakeresinde ha.,r bulunmak Uzo- i la!! ııasma11 birçok duvar re· ) 
re Pariıten Cenevreye gidecektir. = s"Jllleri olduğunu hatırı tar k = 

Fransanm Suriye fevkalAd• koaıise • j b~ reaimlerin gerek yapıl~ş, ;._ } 
ri JCont dö Martel de önilm:i•d•kl hafta ~ rekse ııasılışları çok geri ve ip- ~ 
zarimda ıehrimizden ceı;erek Cenevre· . ! tidal olduğun& işaret ettikten ~ 
ye gidecek ve oradaki Frana>• murah· ~ ııoııra diyor ki: ~ 
ha• heyetine iltihak edecektir. . [ •Bunların mevzuları büyük- j = lerinıiı.e, milli kahramanlıkları. = 
Yeni Saylavımız ( :"ki::~: ·:~:~;..v· .i::~. i 
bugün seçiliyor · i Yani bu ,...imler; balkın tarihi, ' .. . J (Sonu: Sa. 4 Sü. 4) l)aMliye Vekilimiz B. Şllk-ru Kaya i 

s 1- Abdülhak Hamı- - ,1 din öJüaılle bofa· '"'"" .. uUIUMOU""!""'"'"'"'""'""""'"'"'"'"""""'"""''"'"'""""'"""'"'""'""'"'""'"'""''""'""'""""'"' 
lan İstanbul mebus . 
luiu ıçın buıtın Eroinciler birer birer yakalanıqor 
s;;;:~senio.,..., ... llii ·n-
:~.~~:.:de de rriorfin bulundu 

(Yazısı 5 inci sayı/ada) 
aalonuna cötürüle - . 
cek, aut dokuı 

dan itibaren rey ı- c · k t 
nacaknr. JllJnle~== .. ~ıa..; ocuk or es rası 
üçe kadar rey atacaklardır. • 

cumhuriyet Halk Partisi~ce ~ıtanbuJ Diin Öaretmenler dazetesi müsa-mebuıluiU için namıet gostenlctı e • O 6 · 
mekli TuibaY Şükrü Ali Ögel'in bir • .J z•lıJ_ konserini Verdi · 
resmini koyuyoruı. Yeni mebuı nam _ mereSlnue K, 

zetimiz orduda uıun müddet hizmeti 

görülen delerli bir askerdir. ~onu: Sa. ! sa. 3) 

tak Şarkta yeni bir 
'), Ingiliz donanınası 

Hüseyin Cahit 
Altı ay hapse mah

kOdl oldu 

Q "-ilgon /ngiliz lirasına mal Olacak 
ı. ı. llQnmada 100 zırhlı bulunacak 
~~. "~t\v İngiltere ittihadı cema~tlerinin harici 

Etı.iı, (Huı\lal) - Muharrir Hüae • 
yin catıit Yalçın'm lstanbul mecmua
ıarınnı birind• ııqrettili hatıraları ıra· 
ıında esiri Eıtıiı rnebuıu Merhum ho
ca Saitt"1 bahıedfn kıımı, burada bu -
luqtıı ııı•dıunıun vereaeai tarafından 
tı~ Jııkklnda hakareti müt.ııaııı • 
mın ıörUlıniil ve Hüacyin Cıhi.t Yalçın 

11 
•ecmuanııı netdyat mUdü~:.ı T. Şilk 

rii aleyhine dav• açılmıttı. Elbiz asliye 
çeıa mahk·~meıi ba davanın rüyetini 

ı .. ~'lCltt ~t ol ı Ehronicle ıuetesi 
11t ı. •. ~ tapı ln !U havadiıi veriyor:! 
lb... '"""1ft •nan İ ·1· . 1 _ ~ rlltaı nıı ız; ımparator-

' ~"rlctt cı. A~denize olduiu gibi 
1 

~- · bır d ·~ ~I\ ( tre ed onanma Yipılma-
?o) eceıct· 

0 
lrıiJ ır. Bu donan -

~ (l~'lcttr. ~on İngiliz liralık kıy-
~'t\t S) bin to u donanma içinde her 

Ilı..· llııs nluk .. 
"~ r ve U yuz kadar zırhlı, 
l\t ~ d· 8\lı\lırd ç torpido filosu bulu
ld..~ ın:Qıiny001 ın hatka bu donan _ 
~~ iS:r otaca~a ve Singapur üssü
'1--;:. '-rf her •en ır. Bu donanmamn 

"ı..~ ·do ~dilecek:i (l~) milyon İngiliz 
"tlt, ~lllY'onla r kı bunun (8) mil· 

'~l\cl r tarafmdan verile ~ 
ttı~ ·_t~ 'tt., l s ( A 
~-,, '1rtın d.. .A.) - İmparatorluk 
,.. l:l .ınıc:u i · 

tir ~. ''"'kili L Çtrmaında A vus-
ıt~ '1'-l ' Yona, ezcümle de.

1 

~ Patıt 
!it "'lıtte Otluk hi . 
'tt ~ lıid detnd~bır .zaman bu ka -
)(~tçeYttıeri bu ~ İngiltere ittiha· 
bıa~ ~tter teıritQ 1 müsavi ıartlarla 
•. :"il Ce · ll'leaai • I e \:tt~~Yetinfn et~ektedırler. i 

"~ etJtıelc i m;fkurelerini ta 

· . · e..,,slarile Mılletler Ctmi • 
ıuyaaetının - • . 

t
. . .. •iyeti tetliik ederek İngiltere 

ye ının v- ikb ld . 
ı 1 ğunun iıt a e miııta • 
mparator u . . . 

k 
.. ttthid ıiyaıetını teıbıt etme-

ar ve nıu . d. bü. • 
. 

1
A dı Doıninronlar ıım ı tün 

ıı azım r. k _ı. • • 

1
. tl ·nı· yUklerıere vesaıtlen 

rnesu ıye erı w .. 
. b . d t paratorlugun m.ıdafaa11 -
mı etın e ın . . • ak -elı"dirter. Bu suretle cıhan 
na ıştır e.... . 

ıh "d ınesini teı:nıne yardım et· 
su unun ı a 

. 1 1 ,, 
mıt o ur ar. . . 

Milletler ceınıyetı nıukave -
Lyons. · · · de olmak şar 

lenamcsinin çerç~esı ıçın . 
, Ol devletlerim ma • 

tıle Büyük Okyan vUz pakttan 

bitirmit ve kararını bildirmittir. Suçlu- öğretmenler gazetesi tarafından dUn 
Iann ifadeleri İıtanbuJ adliyeai tara • lıtaııbul erkek lisesi ıalonunda bir mü· 
fından iıtinabe ıuretile ahnmıt, buraya aamere verilmiştir. Bu müsamere pe'k 
bildirilnıittf; ){ahktmt. suçu sabit gör- gUıel olmuş ve öğretmenlerle diğer da
nıüf, her iki pıaınunµn .Tür~. ceza kanu vetlilerin toplanarak eilenceli ve iıtifa
nunun 412 inci ınaddeaıne ıore altışar deli bir vakit geçirmeleri fıraabnı ver-

ay bapialerinc ve yüzer lira para ceza - ıniştir. 

nıenler ıueteai ıahibi B. Abidin öıcer 
••açıt" ıözünü ıöylemiıtir. Bundan ron 
ra, Eminönü Halkevi Salon orkeatraaı 
tarafından konıer verilmiıtir. Bay Ce· 
mil'in idareıindeki orkeıtıa Mozar, 
Şubert ve List gibi meıhur sanatkar
ların eaerlerini muvaffakiyetle çalmıştır. 

J.Conıerdcn ıonra :Bay Refik Ahmet 
( Lüt/mı 8<1yı/o.yı çcıJirini .. ) sına ınahk6ın edilmelerine karar ver • Mlisamereye küçüklerin ıöyledileri 

mittir. iıtiklil martile baılanrnıı. eonra Öğret 1 Suçlulaı ayncJ vereaeye 500 lira da ..:_=::.=_:_:__:_:_.=:==:=...~--.:-----=---------=----

lemiıtir. d dow• ta h rbı ltalgaga 3 4 ld 
Baldwin, konferansın ıön er~~~. 1 - Habeı 8 D dans·nora lJenı· ı· 

zim telgrafın• k•l'J" ıc:raht' ';r.r. ur ... ltaÇB ,,,., oldu ? o., . ,, -
h llt •t·1~n ve adeı:ni tec• a ı ı ı " ar Jı tdutunu söy-
imza etmelerini aıuvafı 0 

tazm~na~ vereceklerdir. Karar kabili r'.. b hçe ' lz m ı·r Je 
t ... , .. .ı... r ener Q U• 

• 

rini bildiren cevabını okUınu aı t) 1935 1936 ıene (Y 5 · · 

t 

ratorluk yollan • .,y Roma. 15 <-· - . • . · a:ısı mcı ••yıfamı::da) 
K~~ra~ın~ ··t~~d~~. ~~~~~M~~~~u•-----------------------------riıdain ve iktioadl ,.1ennı ~ . :~ı:- ıınJlllldıl- cöre Hahq . 

üzere üç komite teıkil etınııtırl. rl 1 hıasrbl ı~-1..aya (U.350) milyon lirete Darmcla Ail 1 h B k T • 

1 

• (l<>ınfte e sa ı _,_ .. d k. b ğ k Devlet DmıirJo • ere ma sus üyü enzılit 
lkti1&t ve ,.yrı.e "'"ıc ıeran"n ıe-\ ,..Jolaıuıtur.Fakat ~utç• ' 1 u ~çı ' • baılonuttır· Bu çok ucuz aeyahat f ırsatmı kaçırmaymız 

günü toplanacaklardır. on .... ı patnıak için ııanıı va11taya muracaat (1235) (2755) 
ti uınunıi.v<ııi çarJaıııba sunu edildifi•• dair iataüatiklel'd• hiçbir q&· ' ' 

ret yolıitur. 
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Siyasi ·Hafta 
-.:wwwı ::::ı:w::=-... _, ..... ~ ---

Dün Y"a iki mihver 
arasında 

S
- iyaset alemi iki mihver ~ra· ı etrafına toplanmış olan küçük dev . 

1 

fmda dönüp dolaşıyor: letleri dağıtabilir. Onun için bu 
Berlin _ Roma mihveri, Lond- noktadan beynelmilel siyaset saha -

P ·h · · sında hiçbir degvi<>iklik beklenemez .. ra . aris mı verı. '>! 

d Bu takdirde Fransa lnRiltereye daha t ngiltere ile Fransa arasın a si • 
yaset yakınlığı yeni birşey değildir. ziyade yaklaşacak, İngiltere de baş. 
Fakat Avrupa işleri mevzuubahsol- ladığt yeni silahlanma programına 
duğu zamanlarda hemen her vakit devam edecektir. 
bu iki memleketin yan yana yürü . lngiltereye karşı İtalya ile Al
yen siyasetlerinde biribirinden farklı manya arasında hakikaten tam bir 

k l d ·· ··lmt··ıştiir Son zaman anla~ma var mıdır? Bu suale (hayır) 
no ta ar a goru · · - b·1· · N. k. 
larda Berlinle Roma arasında teşekkül diye ceYab v~.re ı ınz. ~le ım soAn 

. . • . . giinlerde bu mutaleayı teyıd eden ha. 
eden mıhver bu ıkı memleketın sıya. d. 1 . .. kt drr İngiliz 
setlerini düne nisbetle biribirine da- K ısle er goze. çarpmt.~ 8

• 'ttalya ·ış 
O 

. ra mm tac gıyme orenıne -
hı:ı ziyade yaklaştırmıştır. mın l . • L ~d. v• h ld Almanya 'ışt: . 'h . k tıraK" etme ıgı a e ' • 
cin Berlın - Roma mı verı arşısın- k t . t. ·LJ ı Londraya Al-
~ . b. Lo d p . .h . ra e mış ır. rem ae 
da. yem ır n raH. ardıs mı ~en man erkanıharbiye reisi Blomberg 
v,i,icut bulmuştur. em e Berlm - • - . B .. 1 d Londra ln "h . . k .. h. . gıtmıştır. ug.un er e • • 
Roma· mı ':ennın as ·erı ma ıyetı gıliz devlet adamları ile mülakatlar 
şüpheli oldugu halde Londra - Pa- , kt d B da 18 mayısta 
ris mihveri askeri bir ittifak dere- yapma. a ırk. u ara k 1 · ·ı Başvel<ıl tna amma geçece o an 
cesine varmıştır; Parıs .1 e Moskova maliye nazırı Çember lain ile göriiş-
arasındaki itt~faka. gel.ın.ce, bu ~ miiştür. En selahiyetli bir asker. ağzı 
Londra • Parıs mıhv:~ının ayrı hır ile Almanyanın lngiltereye karsı 
istin~t noktası sayılabılır. dostlumından bah~ettiği söylcnebili;. 

Acaba biribir!er!nden ayrı me~~ez- rnier taraf tan ltalya son zaman .. 
lerde ve ayn ıstıkametlerde donen larda Balkan devletleri ile iyi dost
bu mihverler arasında bir çarpı§ma hık siyaı:ıetine ehemmiyet vermek -
ihtimali var mıdır? tedir. ltalya Yuğoslavya ile anlaş -

Zahiri vaziyetine bakınca Berlin tıktan sonra Romanya ile de yakm
ilc Roma arasındaki gidip gelmeler, Irk siyasetini tutmuştur. İtalyanın 
askeri ve siyasi konuşmalar adeta bu faaliyeti Berlin • Roma mihve -
yakın bir harp tehlikesi gösterir gi- rinin müştnek .hir e.!eri olmaktan 
bidir. Bu iki devlet bazı küçük dev· ziyade fngiliz silahlanmasının · bir 
le.tleri. arkalarına alarak: aksi ve halyan siyasetinin kendine 

. ''Jstediğimiz verilmezse başka ça- m~hsus bir teşebbüsü olarak telakki 
remiz .yoktur, harp edeceğiz" mana- etmek daha do~udur. 
sını tnkınmışlardır. Fakat bu zahiri Son hafta içinde (Hindenburg) 
manzaraya mukabil diplomatların ismindeki hav;ı . .gcmisinin Amerika
dilleri çok yumuşaktır. Gel'ek Al- da infilak etmesi ve bu infilakin dö
ınan, gerek İtalyan diplomatları viz zarureti dolayısile balonu boldur
(.1."o}farl)o) anlajmasıoa imza koy - ptak ·sm .. J>.e.l~uJll g~~eı:ine..:ıHid -
m~ ta.ı&fınt olqukl~rını resmt teb- rpjeJl kul!ilm\m!§ dlmaşmdan i1~ri 
Jiğleri ile tebanız. ettinnişl~rdir .. ltal· neldiğinin an1a,ılma l beyn~mi1el 
ya hükumeti Londrada bulunan ga• ekqnomi. aleminde bir hadise oldu. 
zetccilerini geri çağırmış . olduğu, Zira Almanya ve İtalya gibi ilk 
halde Kont Cianonun son nutku macfdel~rden mahrum memleketler 
Jn ,..tliz . ltalyan münasebatı bakı- fenni ~ ihtiraları l<.u"vvetae bu nok
m ·ndan yine ümitsiz değildir. sanlarını ikmal cdebil~ceklerini dü-

0 halde Berlin • Roma mihveri ile §Üner.ek en şiddetli° bir otarsi siste
Londra • Paris mihverinin anlaşama- m~ • tathikin~ b.a?lanu~larclı. ~im.~i 
dıklan, biribirlerinden ayrıldıkları Hındenburg ;nfılakr bu yoldakı mul1 
'şey nedir? Bugiin bu iki devlet ziim- kiilatr. ve tehlikeleri açık olarnk göş
resini birihirinden ayıran mühim bir termiştir. Onun için Milletler ara· 
m esele Milletler Cemiyeti usulleri . st teşriki mesai .sistemi~e dönmek İ· 
dir. Almanya Mussolini'nin meşhur ~in bu tiirlii hadiseler.in de tesir\ ola-
0'dörtler diktatörliiğü" nazariyesine cağı tahmin olunabilir. 
yaklaşmış görünüyor. Onun için Büyük diinya meselelerinin ar • 
Berlin - Roma mihverinin lngiltere zettiği bu manzara karşısında Tiir -
ile F ransaya: "Rica ederiz şu Mil • ki yenin ·. takip ettiği umumi siyaset 
Jetler Cemiyeti müessesesinden bü • i~.tikametine gelince. bunu Londra. 
tün bütün vazgeçemiyecekseniz bile ya giderken Paristen geçen ve bu. 
bu cemiyetin üstünde olarak lngil • rada Fransız devlet aciamlarile konu. 
tere, Fransa, Almanya ve ltalya • şan Isme.t lnönü pek kısa, fakat 
dan.ibaret bir dörtler birliği kura • canlı bir ifade ile izah etmis, "Tür
lım." Demek istedikleri anlaşılıyor-. kiye Milletler Cemiyeti kadrosu ve 

Böyle bir teklifin kabulü. değil, usulleri ~~iresinde milletler sulhi~ne 
hatta kabul edileceği zannr bile 1n.. yardı~ ıçın . h~rşeye hazır oldugu
~iftere ile Fransanın bugün Avrupa- nu,. soylemıştır. 
dl) kurmuş oldukları sulh sistemini Büyük devlet adamının dünya 
kö'künden bozabilir; hu devletlerin matbuatına hitab ederek söylediği 

bu sözler şüp,he yok ki Türkiye 
Cumhuriyetinin hiçbir zaman değiş· 
miyecek olan ana siyasetidir. 

ASIM US 

SevengiJ tarafından "tiyatro tarihimize 
bir bakış" mevzuu ile bir konferans 
verilmiştir ; bundan sonra Fındıkl~ 13 
üncü ilkokulu talebeleri, öğretme~let:i ------~-~-------
Bay Turhan Tansel'in idaresinde bir Valinin kızı ni.'Janlandı 
konser vermişlerdir: Keman ve 

1

~ğrz . Vali ve Beled.iye reisi~ Muhiddin tJs
mızıkası ve armonik çalan, şar)tı SQy!i~ tündağm kı~r ile Emekli general Ceva· 
yen ve şarkılarla oyunlar oynıyan dın oğlu ve Vjyana sefareti ikinci kati. 
kt:içük yavruların teşkil ettikleri 15 ki· bi Nureddin nişanlanmışlardır. 
şilik "çocuk orkestrası'nın" bu konseri Düğün ay sonuna doğru ~ehrimizde 
çok ~eğenilmiş ve şiddetle- alkışlanmış . yapılacaktır. Yeni nişanlıları tebrikle 
tır. . saadetler temenni ederiz. 

Çocuk orkestrasından sonra. on daki· 
ka istirahati müteakip, Eminödü Hal
-~evi _tc_msil kolu tarafından · 1bnirre -
~ik Ah_m.et Nuri'nin ''E.ski adetler:" ad· 
Jr. ~.~ perdelik komed,isi temsil edilmiş
m.a~~da Reşat Nuri Güntek1n'nin 
ti.r. "Sürpriz" olarak ilan edilen son nu 
"Babür Şahın seccadesi"' piyesinden bir 
sahne öğretmenler tarafından oynan -
mıştır. Mütenevvi ve eğlenceli bir prog 
ramla tertip edilmiş olan ve dört sa· 
at süren bu toplantıdan &onra. da . 
vetliter, ne§e ile dağılmıştır. 

Kahvelerde, par:klarda 
dolaşan mektep 

tel.ebel~ri yakalanıyor 

Emniyet ikinci §ıibd müdürlüğü me
-murlarr parkTurda, · kahvelerde ve diğer 
yerlerde -gördükleri mektep tale_brlerini I 
yakalamaktadırlar. Bu çocuklar ait oL j 
duklarr melCtep idarelerine verilmekte 
cezalandırılmaktadırlar. ı 

İstanbul Kültür direktorlüğü zabıta. 
hm 'bu faaliyetinden do fayı· bir teşekkür 1 
mektubu göndermişitir. 

Günlerin peşinden: 
.., 

Beş dakika! 
F ransada (Lille) şehrinde Saint Sauveur hastahanesinde bir ha~. 

taya ameliyat yapılmıştır. Hasta ameliyathaneden yatağına götüii\1-
mek için doktorlar kap'ıyı ~t{iyorlar. dı arıdan hastahane hademe· 
]erini çağırıyorlar. Hademelerin derhal ko arak geldiklerini tahmin 
edersiniz değil mi? Hayır; hiç de öyle değil; tamt~rsi red ccvnbı 
veriyorlar: · . 

- Şimdi saat on ikiyi elli beş geçiyor. Nizamnameye göre bizim 
iş saatimizin gelmesine daha" beş dakika var!.,, 

Diyorlar. 
Ameliyat geçir~n hasta kendi kendine yerinden kalkıyor. Bunun 

neticesi olarak soğuk alıyor ve bir müddet sonra da haştalrğı vaha· 

~ 
Facia ,la yaııatı H indenburg 

" HindenbutU" "-met peyCla ederek ölüyor. ' 
Beş dakika evvel işe başlamamak için bir yurdda§ın ölümüne 

razı 
0

olan bir işçı bulunabilir mi? Böyle bir ihtimali bir Tiirk kafa
sına sığdırmak mümkün değildir. Onun için hemen her gün F ran· 
sada işcilerle sermaye sahilJleri, solcularla sağcılar arasında bir sınıf 
mücadelesi bulunduğundan bnhsediyoruz, fakat ağzımızla söyleyip 
dmdnğumuz Bu sözün mçınasırıı anlamıyoruz. Bu sözün manasını 
ancak yukarıda kaydettiğimiz hadiseyi duyduktan ve gördükten. 

ganacağıflı 

Rüyasında gör 111 
·sııııll 

İngilizlerin Joe Jaskson 1 ıın 
mikleri '"Hindenburg,, ba!,0~ 'fC 
cağını rüyasında gördUğUll 

. ere~ retle, gıtmekten vazg~Ç 
sonra anlıyoruz. - t kurtulduğunu söyliyor.. orı 

Hasan Kumçayı 

Hava şehitleri dün saygı 
ile anıldı 

Joe Jackson şöyle anlatıY ·~ 
"Balona binip Amerikaya '1 

b:Jetimi bile almıştım. Yo~~ ç 
gün vardı. O gece, bir ru'l'tı,'f"' 
Balon tutuşmuş. alev alev ya of1 
balondan aşağı kendimi atıY 
Uyanıyorum.. _,;f' 

"Belki başkası olsa ıeb~ 
mez, .. rüya!,, der. Fakat " 'dl 
bir adamımdır.. "M~hak":~rl 
olacak., dedim ve "Hınden 

(Üstyanı 1 üıcjde) 

Bu esnada abidenin önünde di~ 
reğe cekilmi~ bulunan bayrakla şefı
rin biitün resmi miiessese \ 'e liman
da mevcud -gemilerdeki bayraklar 
yarıya kadar indirildi. Ayni zaman. 
da ge~i ve fabrikalar 

1 
d~dük~eri~~ 

calmaga 'başladılar. Nakıl · va.saıtı 
de öu dfü:lükler çalarken yerlerınde 
durmuş bulunuyorlardı. • ) 

Bir aaJcika sükQttan sÖnr~ bir 
manga asker tarafından havaya ü_ç 
el ateş eclildi. Bundan sonra mu~ı
ka matem marşı çalmağa başladı. 
Marştan sonfa ilk sö~levi ordu na
mına hava subaylarından Keı;nal, 
biitün civarın dyyı,ıbileceği yi.i~~e~ . 
hir Şf41~.,. Jleye~l~~ir ifa~ç jl_c; v_er;-: 
di, ,Ş. Kef!lal e~cum1e şunları ş~y-
İedi: 

.. Yurd icin ölen aziz arkadaŞlar; 
bugün gönüllerimiz gibi yaslı duran 
şu taş;n etrafında yokluğunuzun a· 
cm ile miiteessiriz. . 
: Bliyük Türk milleti:;ıin, ·. feçi 
sartlar altında canını v.eren ~ocuk· 
İarına karşı duyacağı hürmetin hu
dudlan derin ve .geniştir • . Tarihi -
mizin şeref dolu sayıfolarmda . yer 
tutanlar, dl.işerken yükselenlerin 
a~iz hatıraları hepimizin kalbinde 
yaşıyor. On yedi milyonluk bir küt· 
le aziz sehitlerini saygı ile anıy~r.,, 

Bundan sonra I-l~va Kurumu na
mına B. Ri.iştü kürsüye g~erek va
tan uğruna canlarını feda eden şe· 
hidlerimizin menkibderini anlattı. 
Türk gençlerinin yurd müdafaasın
da onlar gibi daima kan akıtrnağa 
hazır bulunduklarını, bunun ~ için 
and içmiş olduklarını söyledi. ,. 

Şehir meclisi namına söz söyli
yen B. Cemaleddin Fazıl şunları 
söyledi: · . . 

- Bugün kırık kariadlar gi.inü· 
diir. GökytizüıHin l5o,şluk1arırıa u
zanan, vatan hududlarmı lfor\:ım

0

ak 
için çarpı an ye bu ulvi çarpışma -
larda dü i.ip şehid olah Türk hcıva 
kahramanlarının günüdür. Burada 
yurdu korumak için güle güle çan 
vermiş olan Türk erlerinin önünde
yiz. Onların asil mez.arı Tiirk mil
letinin kalbidir. Her Ti.irkiin . kal• 
binde hava şehidlerinin abidesi var· 
dır. Türk milletine can vermek 
jçin canlarını vermiş olanları Türk 
milleti unutmaz ve asla unutmıya-
caktır.,, . t 

B. Cemaleddin ı:·a:uldan · sonra 
Üniversite namına yüksek muallim 
arkeoloji - tarih talebesinden ·Baha· 
dır Alkım kürsüye geldi. Yatan uğ. 
runda ölen hava kahran:anlan~n 
fedakarlıklannı anlatadk sözlerini 
şöyle bitirdi: 

··- A ziz şehidlerl. Huzur= içİn· 
de yatmı7.. Ve mtisterih olcın\ız ki 
yarın icabında sizler gibi seve seve 
ölecek biz oğullarmrz, "biz genç kat-
deşleıfoiz varız. · 

Ak saclı şehid anaları! . Gözl~
riniz bugiin acı bir 1-iatıra ile, 1ııkat 
mukaddes bir hatıra ile yaşlandığı 

zaman yurd için yetİ§tirdiğiniz oğul· 
lannızla iftihar ediniz. 

Arkadaşlar .. Gençliğin andı bü
yüktür.- Büyük Atanın dediği gibi 
"imkan ve şerait düşünmeksizin,, 
bizden lste0nilcni, istenildiğinden faz. 
la başarmak borcu jle çalışıyoruz . ., 

Hava· ~ehidleri abidesi, bir Türk 
işçisi tarafından yapılan Halk Parti· 
sinin Koinutanlığın, Hava Kuru
mu ve hava subaylarının, belediye, 
erkek lisc~i. kız öğretmen okulu, 
Merkez; · iş, imar Bankalarının 
ve diğer •birçok hususi miiessesele
rin çelenkleri ile süslendi. 

Bundan sonra·geçit resmine baş· 
landı. Maltepe lisesi muzikası ile 
Maltepe lisesi ta1ebeleri, Tümen 
muzikaal ıile ıhüı'Ctteb bir piya8e 
taburu, bir topçu batafyası, · bir 
polis taburu, kız -öğretmen okulu, 
Galatasaray: izdleri, 1stanoul kız 
lise!i, lsranbul erkek lisesi, Per • 
tevniyai, Vefa, DarliHefaka lise
leri abidenin önünden Bayazide ka
dar•yürüdüler. - · 

mekten vazgeçtim. ~ 
"Rüyamı arkaöaşlarundal1 

1 lattım~ Güldü ve benime! 11~ı/ 
kalarma anlattım: Onlar d~ ) 
ferleri aleyhinde propagan Mdt<' 
sun .. Kimden para aldın??d. e}" t 

"Fakat. bugün olan ha 
1~511 1 

sunuz. Haklı mı imişim. ha 

şimgörd~ 

- ı~l' 
Kraliçe oln1ak " 
Falcı kadın•~ 

re· bulduğu ça 
'n xr 

kh.ıştanda, Cingenelert ece 
düğiinü viclerinc kimin geç yf 
suretle bir hadise olduğu~:diY' 
Çingene krallığı tahtına §

1

11111 ı 
en son olarak. bir falcr kadı 
söyleniyordu. çı~ 

Fakat. şimdi, bir başlca'.~raıllf 
evvelce 1talyada hükilnı 5~gı.ı11' 
diğer bir Çingene k~l.snı~arilı ıtl 
olduğunu iddia etmıştır·. ene ~ 

Vergileri vaktinde daha eski olan bu ilk çın'n i~ 
··1· 1 · d lan :saı Jlf • / nın .su a esın en o te~a:ı:.,ı 

. ·Vermıgen er adam Lehistandaki tahtına sö~JıY şJ' 
Ankara1 15 (Telefonla) - Ma- kının kendisinde oJduftU"·~ırıitti'' 

}iye Vekaleti resmi ve hususi mii· Bazil şimdi halyaya. g~ n 0Id
1 

esseseler tarafmdan tediye sırasında da, ilk kralın sütalesın le ~1' ~c 
kesilen· vergiler hakkında yeni bir gösterecek vesikaları toP 1~,ıc İ51 
karar vermiştir. Buna göre, kesi • lan getirerek tahta kuru il~ 
len vergiler kesildikleri tarihten bir tedir. . ·ıı bÜf ıır' 
ay sonrar~ kadar mal sandıklarına Fakat, kraliçe olmak I~ bil f cO 

yatırılmadığı takdirde daire ve mü- ihtiras besliyen falcı r-orY, '0111111~ 
esseselerin mesu] muhasib ve ita a· tahtın elden gitmesiııe ra~.,0r: ... c' · ı · · b. ı d'. urıuı w mır en u para arı yiizde on zammı bunun i_çin bir çare ıış ıa e" 
ile yatırmaya mecbur tutulacaklar- Bazil kral otı.ırsa 00~11,8ıctır·· 
dır. . · bu suretle yi~ ~ 

~ Prag Elçlmlz geldJ = p•P'' ıt; 
Prağ elçimiz bay Yakup Kadri ıdün 27 ya.anda bi~ ,~ar'dt tıı 

sabahki trenle Çekoslovakyadan şehri. Japon prensesi e eh''~ 1' 
mizc gelmiştir. Bu akşam Ankaraya gi. Japonyanın KiyotO .ş dUfl"11ıı 
decektir. . . kac gün sonra büyük btf r1tor" ... ~r 

Ç k J • • f1'1P' .ız.fJ~rJıl\ e os ovakya ile olan münasebetleri. pılacaktır. Japon 1 
115 ~ilr. 

miz tıııkkında şt>yle demiştir: yaverlerinden ola~. Prt: d~ 1zfY' 
Çekoslovakya ile aramı~daki gerek nin kızı T okudakı ıl~ •. 0tşıı 0tıP 

siyasi. gerek· iktısadi münasebet fevka. azalı bir mezheo n reısı 1'0~ ~e~ 
IMe dostane ve normalin fevkinde iyi- şındaki Budist papaZl iıtİJ)e~tl~ 
~ir. iki memleket arasında en ufak bir 

1 
evlenecekler. papazın~" iJ( ~ 

siya1>İ pürüz olmadığı gibi iktısadi mü· di aralarında topla~~~ ijfl,je -,,.r ~: 
nasebatı da çok taöii gitmektedir . ., milyon frangı bu duS ·ı.ıa" IJ' 

Edvard taçglyme pUnUnU 
. . nasal geçirdi? 
· Kande şatosunda sevgilisi Ma

dam Simpson ile birlikte bulunan 
eski Kral Edvard, taç giYıne merasi· 
ini "giinü radyonun başındtın ayrıl
mamıştır. Eski Kralın işr ilere kar-
11ı: olaiı !empaHsi' malumdur. T ac 
~yinC. merasimine iordlar ve pren~· 
lerle birlikte dört amele mebusu ile 
çok çocukl.u "on aiti annenin de res
mi daveOilerle birlikte çağırılması 
eski Kralı çok tnah~uz etmişti.r. 

Fransız gazetelerine göre, Lon
drac'laki memsimin en heyecanlı da· 
kikaları cereyan ederken Kral Ed
vardın gözleri yaşarmıştır. 

b. ftll r t' 
ceklerdir. Yalnız ır ~-
lık hediye, kilisede P3~ 
tılacaktır. ~,,.t' 

.------- ıP'.,,., 
Geçmiş J{tJf ı9'JS 

16~~ ~f 
ABBAS YOJpU~ 

Gcçcıı pa::ar güııil ls~tttl;~ 
dcıı sabık Sultan V.alı.1 ttf· t/f'!,ıl 
Ctmeveyc hareket etm1~fi'ısi' 1r~• 
de o lmifor yorgım g ~~ f~ t' 
mccalsi::liktcn ayııkta. d /~ f 

Ymııııda m.aiyct 11:~~ r .J 
de kemli.sile beraber KO'lp '~ 
şağı ı,'ardır. /f' 

11 ahidcttiıı 1 sviçrcıJC ·i;ı.i 
Mtsır Hıdivi Abb<J.5 JI• 
buluşacaktır. 



.......... 
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AÇ L 1 K 
Y•zan: 

HAKKI S0HA G~~ 
~ "Çıpı.ı.ı.r., dan 1 b.,ka oofra ilemi bolar encalc 
~ 1 romanmı verdi. ehemmiyet verilmiftir. 
lıif dü .. ~~m yan !ana Ahmed Turpd, ~~ ~ö~ ~ 

• ...ıunu~. aynlıgmın güzelliğinin içine •indisın• .. ı~~~k· 
·~ijttbı Yılabılır. Bunun çe yqmı' dilfünüyor, se>nlu ıle 

bir ~lekumağa bqlarken, aklı çarp1fıyor, buhranlar. uy_k~z 
' . karfılatacağıma geceler, analı günler pçınyor. 
~ar.mlf gibiydim. Ve nihayet Bülsereni pnç bir m.Ü· 
de "-t!edırn bana hak verecek hendisle evlendirnıeie karar ven • 
~· . . · Bil· §eker fab. yor. Hele Güberen !>Da hayatını 

Ah~~ ıle i>qlı!~n ro~a~, anlatıp da Ahm~,!~d. b.u kızın 
~ bir i~etecılik gez~ntı: bir zamanlar sevdigı Habcenın yav. 

IÖe .mütahcde vesılesı rusu oldujunu anlaymca bu evlen· 
hlt .terıyor. Bir doatun dinne fikri bü.bütün kuvvetleniyor. 

' ~erke~, bir romancı Düğünden 10Dra bafka bir Ah. 
eti, bö Yetlı olan mütahe· med T uraudla kal'fJ karfJYaYJZ. o. 
~ 

1 
.. 
1
Yle daha birinci yap· nu kurtulut yolunu ararken. b.ta· 

' \l erse, adamın keyfi ğa aplanan bir adam olarak buluyo-
tirıı ruz. Fabrika bir cehennem oluyor. 

li · v.ıc;e zevkim artarak o- Her gece biraz daha elitini aıkar~ 
"'hd .cİ epey karıtılctır. Ah- tahammüle çalıpyor v~ bir ıün her 
~. Dö tnda bir fabrika mü- ıeyi bırakarak iıtifa ediyor. Geçir. 
~ rt. ba!ı mamur bir meğe gelenler, birer hediye setir· 
~~~~~ıftir. Rind bir miıl~rdir. Gübereıllnkinde bir mek· 
L~~nde elinden tut· tuh da var. Son düjümü çözen, 
"'it ~ lık ve uçurumlarla talihsiz kadmm iç yüzünü açaja VU• 

• \'..,_ lr~~inden kurtar· ran, hınç. acı. hakaret ve hepeiıı· 
hııı ~ kendini but. den çok sevgi dolu bir mektub. Bun
eo:ı Zevkle boimayı öf· dan anlıyoruz. ki Gülteren müdürü· 

• ~a Ahmed Turıud nü acvmiftir. Onun ~li. onun zoru 
lı.ı Lir ~n. parmakla göa- ile evlenmekten yaralanmlflır. içi 

· L ~ tiyar oluyor. Fakat beddüa, ;önlü haıa6elerle doludur. 
1111t )lf tarafıdır. Aaıl içte • • • 

lf..L '• tazeliğini kaybetmi- Hiki.ye bu. Güzel, cane yakin 
: ~ ve aıcak bir üelubla yazJ)DUf. f U.t S ·~ liaeainde okurken bir türlü aerin üatündeki .eerar per. 

. ~ıni .~iğniyen, muhit deai yırtılmıyor. Ben. anlıyamadı
~.!; • ıhağdonen Hatice, onu ğım noktaları fÖy)ece sıralıyorum: 
h~'Ulce "la \icre bi .. ~lfhr. Anado- 1 - Bir liM çocuiu, Haticenin 

• h r lcOfesındeki ıeker muhite, aile bajlarma. iayanmı na· 
\. ~.Rin ,. eın rahat, zevkle do- sıl imrenilecek bir kahramanlık di. 

' ' ~~eaud iken, aidiı de ye kabul ediyor, hayran oluyor) Bu 
Al.;,. entnesi yüzünden- ruh olgunluğu bir çocukta vakiUiz 

Kuru çeşme 
Klmllr mınt•k•el nan 
.... ,_..k ••r1 tea!Nt 

J•pılH•k 
Kuruçqme kömür depolan son 

aünlercle aık •ık mevzuubahsolmak· 
tadır. Burada kurulacak kömür 
mmtakaaı hakkındaki projeler ha • 
zırlanımtbr· Mevcud üç proje bire 
ifrağ edildikten sonra tesisata batla· 
nacaktır. Projelerin tetkiki ile ye· 
ni bir proje hazırlama iti altı ay ka· 
dar sürecek. Bundan sonra tesisata 
bqlanarak bir buçuk sene içinde bi
tirilecektir. 

Kömür mmtakaımda yepılacak 
aart teaieata iki milyon lira kadar 
arfediJeceii tahmin edilmektedir. 

Kömür mmtakaemda yepdacak 
teaiat eau itibarile kararlatml§tır .. 
B&ır.da kurulacak müteharrik alet
ler ... tte üç yüz ton kömür verebi· 
leceklerdir. Kunaklar d~n al· 
dıklan kömürleri vapurlara veya 
mavunalara verebilecekleri gibi ge
len kömürleri de alıp depoya doldu· 
racaJdardır. 

Depo önünde 600 metre uzun· 
luiunda bir nhtım yaprlac.ağı gibi 
28 metre derinlijinde de •Ütunlar 
yerlqtiriJecektir. 

Yeni kömür mıntakasr yapıldık· 
tan tonra ıenelerdir ıüren kömür 
davası da tarihe kallfmlf buluna • 
caktJr. Depoların etrafı tamamile 
mqıtakeya inhi•r ettirileceği için 
hafif tozlar ancak buralara kadar 
gelebilecektir. 

l ispirto işinden gaka/ananlar: 

Sorgudan sonra Side 
tevkif edildi! 

GIJzaş inalığı bahsinde; H' ltlm Reşid' in 
yap.tığı bir kıgas ve inhisar Anbar 
Memuru Aptullah' ın l eleltklsl 1 

lnhiaarlar jdueıi İaQJıbul ba;mil·) hiseeme diğer memurlardan ziyade is. 
dürlüiil anbırından ''Giilhane haat.ıba· plrto dileer:,, dedi. Ben de, artık §Üp· 
nalİ .. ile "MilU Mild.ıfq vekaleti aake- he etmedim. Her seferinde 1000 lira 
rf levazım atmalma komisyonu,, firma· vezneye yatırarak, 900'1ira da Abdul
larile, 4 let'erde 2 eer bin kilodan 8,000 laha vererek, 4 defa 7,000 kilo ispir. 
kilo miktannda alınan iıpirtonun, tn· to çekip topyekfln 10,300 lira verdim. 
hiprlar idareıi t.ıkib.ıt mlldilrlilğllnce Vezneye yatırılan 1,000 liradan fazla· 
yapılın incelemede a.ıhte finm ve mil· sı olan 900 lirayı, Abdullah: "Diğer 
hürle almdılt neticeaine vantdıfını ve memurlara dağıtmak için alıyorum,, 
bur kimHltr fıaiclcında takibata cirif'I· diye istiyordu! BUtiln btt itlere Ah. 
diğini yaımıttılc· Bu meacleye aid tah· med, vuıtalık ediyordu h ~p! 
kikat dosyası, allbdar cörtıten bet ki- Ben, bu paradan bqka hayli ber· 
§i 4le birlikte. dUn abah latan bul mUd· ıamut ve kinin maaraf ı da ödedim: 
deiumumilitine wrilmiıtir. çUnkü• safi ispirtonun piyasada satı. 

Müddeiumumilik. allkadarlın ve l&nnyacağmı biliyordum? 
dosyaJannı aııen ilttil Swtanatımed bi· Abdullah, 6 8ellelik ambar memu· 
rincf ıulh '"'ya c6ndennlJ, hlldm Re· ru olduğunu, ayda 50 lira ücret aldığı-
fid; bunJan 10rıuyı çekmi9tfr • nı söyJiyerek: 

Bu bet kftl, hamal Ahmed, lrolonya· · _ BeıJJm, dedi. Diınitri Balhaııtan 
cı Dimitri, Balhu, ambar memuru Ab- on para bile almışlığım yoktur; eğer 
dullıh, hakk&k ve matbaacı RupenJe verdf)'lll Jtbat etain ! Elbette delil lL 
Yakodur zımdır bun•: göstersin deJil! 

önce hamal Ahmed; sorguyıı çe. Nuıl olur efendim, nasıl olur? Am 
kilerek, ıu ifadeyi verdi: bard&D mal çıkanlması tetkika ta.bi· 

_ Ben, bundan 7-S ay kadar ön. dir. Sattı memuru fatura çeker ve \'ez. 
~ BaJıtpaıannda koJonya.c.ı Dimft. neye para ödenir. Ancak ondan sonra 
ri Balhasm majuumda oturuyordum. ve J'ta emri gelince, ambar memuru 

Bu inhisar ambar memuru Abdullah, aıfatile, ben de malı teslim ederimf 
8erbe81 IHr•kıldılar k yr· h k t tm k11~1me yazıhaneye pldi. Ulurdı ara~nnda, Kendi e ıme are e e e a 

Biri Çerkes klJglln• bana tamdığnn matbaacı ve mUhilrcU ne imkan vardır, ne de ihtJmal! 
bulunup bulunmadığım sordu. "'vardır,, - Peki, fakat poliste bunlan ne-

degaılı; biri de.• dedim, bunun Uııierfne bana firmalı k&. den söylemedin de başka tUrlU ifade 

·~ "t değil mi} Ahmed Tuısudun toy, 
,.;_ ~I 1!tıudu itinin betmda taze .atkı için bafka bir ıebeb bulu· 
~ ~~ hatta biraz yabani, namaz mıydı? 

tb..~r) ın~ buluyoruz. Bu 2 - Seven bir ac:Lun, Ahmed 
~~ ~ . Bır tek tesadüf, acı T urgud gibi kendi kencliaini-ltir kim· 
~tı) 'b~· naaıl bu dciiıme- yager duyguıuzluiu iJe tahlil edebi· · 

Manavhk ettilinf söyliyen Zeki ve fld ve ay • yıldızlı mllhUr ısmarladı. verdin 1 
belediyenin bu& tabrikumda çahıtıfl. Ben de kiğrtları YUkeekkaldıtımcla - Malümullilerinizdir ki ... Naaıl 
m aöyll)wı Jteceb. Muatafa Sabri ı. Yakoya. ve mUhUrü de Rupene yaptır. anlatayım? Polisteki ifade, ııerbeatçe 
mfnde birJJıfn dfltthmdan pant&ıon- dım, Abdulaba J«Uıdflm. KAfıtlarla llÖa IÖylemek fıratmı bularak verdi· 
luk Juımq qırdıklan iddiuile yaka. mUbUr için, eanatıa üç liraya mutabık diğim bir ifade sayılamaz. Orada t&L 

lanmıflar, dOn l&bah Sultanıhmed i· kalmıttık. yikle k&J'fdq.uıca ..• 

taı.ra'1~i~oruz. Mu har- lir mi) Hef!eyden önce .evginin 
...__ bizı hazırLlmamıf, psikolojisi buna enıel olmaz mı) 

'-'-~· le~~ kalmamızı, 3 - Gerçekten .even bir adam, 
~""llttit. On ızin inandırması· kendi eliyle .evdiğini hatkumm 

- Yani dövüldünüz mü? Muayene kinci ıulh cer.aya yollanmı§lardır. Ben bunları Abda.ilaha röt.Umilce, 
Sulh ceay& mevcuden getirilen bu o, elyamJJe kAfıt.Jardan birinin bul mi ettirelim? Ne demek iatiyoraunuz ?' 

iki kffiden Zeki, vat•anm aynı 10 ~ ~rJeriDI doldurdu ve "git, ıunlan bu Açıkça Siyleyiniz! 

Itır.le un için kahraman, koynuna atar mıi' Bu Yolda zorba. 
._~hunu sporla, itle, lık eder mi} 

· la çal11ıyor, deyip 4 - Kız. içinde ıiz)i bir~k var· 
!it' ı>liaıda ken ve müdürün kendine ka11ı A· 

~ ~· . ~lil'or. Eabrik~ın .n:ı~m~r kin, fakat derin, kibar bailanıtmı 
~ti . k Erkeklı, dıfılı bu.. aezmiıken bu evlenmeyi nuıl ve nİ• 
~ ~· hu . Cildine inanan bir çin kabul etti i' &erde bunun ce • 
,~ç hi ıç \'e dıt yüzlerde ya. vabı yokturf. 

. ~e t' Yok. Herkes yer· S - Heraklit, Şopenhavr, Vik· 
~ t... . el)ey hayata uygun- tor Hügo, Vilyam Ce~~ ıibi aiır 
'~ ilcirıc:i L_, ve çetrefil adamlara ne luzum var

~..: • lll••-b! ~ramanı. hukuk dıi'. Hayatuı kendüsi, en büyük 
~ ~ .. •nı ··c::L_ be ken bunla la llıce waeren,. dir.. liğatile konUfUr • r 

~ . ..Yap~~.ç~çekler gibi, çarpıtmak beni ,.mı. 
~~~i~IU2elli11nı venniyen Bütün 'bunlarla beraber " 'Açlık,. 
~ Ahmed T urgud, benim sanat ıSÇbjJmdan bir bnamı 
~t.ı,:_~ ~I Iİnirleniyor. fi. aiderdiii için on~~~; . -~ 
~Ye uu uyor, "'ukaJinm dünyada hansi gül diken11zdir, ki). 

~' ~ 1'1~ ·~~yor. Fakat 
~" 1-~ .. eokcn r~irlar k d ~~~ iiilitıerıe bükülen Edirne apı a s; d.ı~llll. aon~da %.&fer 1811 
'-~ ~~ran yukaek bir o:··....... -~ ~ ltttt~~· llkin aöze ren kollUkfU, 
·S ~u-;.~ ölçüıüz &ir twwldf .... 
~ .. ~ ot. uır nüfuzla muhi- Koltukçuluk eden SaliDi JamJnde 111• 
~~le.. .. . ri, Edinıetapıda Saııfyeye karp ..., 
~~ ~ne K•dif, bu gü. d" HakkJYI yaraJall& \le poJta 
~~ ~erçeve içinde ıı°.::f..,. bfll J9l* IUÇlannı ftle. 
~-CiL~etiJı ?'&nyor. Genç mekten dün abalı~ 1Uçl1r m8d 
~-~ it~ l•nnittir. Dar deiumumJJifine verfbldt ve oradan 4a 
~~ • ~ • Panl parıl çiz. dördüncü cezaya pncterUmfltlr~ 
' ~ artılt ~h oluveriyor.. Dördüncü eeud& ~itler dJıl. 
t..ı.- ;---._ "---- --.m~ T urrud Gaf ur ve daha bafJr.a Nil 
~~~;:ın-8 .. ~.decek .İf· lenilmif ve JiaJdcmın Y.- hak= 
'> """-"°-~ uyuk ve ea· kat'! rapor 1!mmı""4 kaıaJ' 
~~~or ~or.. evinde ret, dwııflll•V°' ctevaını. lılfka IÜlll 
~ lak~· on kevı, KızıJ. bırakılmı§tır. 

d& olduğunu, halbuJd kendisinin aynı 8 örneğe ıöre yudrr; Yenicamfde dak· - "'Eğer IÖyle ve böyle söylemez. 
inde lıemfire8lni Çertea köyündeki bi- tilolar vardır. ya banJ... ftıte onlardan sen, 1811& dayak atarıı, lıkence ede
ra4eriııin yanma aiSt.UrdUiünil söyle- birine! •• dedi. Ben de gittim, yudır· riz,. filin diye, ··ıuz.an,. tehdide ma· 
mif. "'Ben, o tarihte burada defildim,, dım, getirdim. Yann ambara gelmemi ruz kaldım! 
demfftlr. Recebe ,elince, o da Musta. l!Öyliyen AbdutJahm böyle çafmnuı - Bu Dimitri ile yaptığınız mua· 
f& Sabrlnin dtlkWnma hfç ayak bu· 02rine. erte8i gün Kabat.qla Fındıklı meleyi anlatınız! 
madıfmı, ıırf bofUJI& ~lr tilphe Ur.eri- arasmdaJd ambara yoJJandnn. Orada - Dlmitri fJe mi?' Ben, onunla hiç 
ne polialerln ıumdleini yakaladıklarını Abdullah beni yutan lr&ttakf odacı bir muamele yapmadım kJ ! Kend.lıfne 
aıılafmıttır. Ramazana g&ıderdJ. Ram•un, bir ta. utramı'lıiım bile yoktur benJmf 

Hlldm SaJlhattin Demirelli, iklai. knn evrak muameJeeJ yaptırıp. evrakı Bu inklr Uz.erine, Dimltri BaL 
ni de aerbelt bırakımı ve davacı ile qajly& ptirdi. Abdullah, beni bun· hu, güldü: 
f&bitlerin çafırllnWIDl• karar vermlı dan IODl'a Dfmltriye gönderip, ondan _ Aman, rica ederim, dedi, nuıl 
tir. Wf Jle Recebi de, ~yle ikaz et. 1000 Ura aldırdı. Ben, bu parayı ptJ. olur? Benlnıle muamele yaptı bu ve 
miftir: • ~ tnhiaar wmeeine yatırdnn. SO hemen ber g0n de bir nöbet yuıba. 

_Gelecek cumartesi sabahı bura- kurut da geriye aldım. Sonra da araba neme qrv! Kendf9ini yazıhanemde 
ya p1eceladnis. Gelmeaeniz, sonra ya yUk.leWlfm 6 fıf;ı ispirtoyu, Dimit· gören, çoktur. Bu ciheti bir çok §&bit. 
ala tevkil ederim! rfnln AJ:maaltmda BüyUk Çukur han- Je ı•t edebilirim! 

Zeki IJe Receb. bırakıldıklarına ııe- dakl ardiyNJne götUrdUm. Bunun o.erine de, ambar memuru 
vfnmltler, "BqUsttlne, efendim, hay- O aralık baktım: Dimtiri, ispirto Abdullah. kendisinin EyUplU oldufu· 
b&y!., diyerek salondan çıkmıtlardır. içerfslne bJl'ftyler atıyor .Ben. 10run· nu, fnbiarda f(Syle bir göza,fnalıfl e

ca, bergmot'a kinin attığını söyledi. Ben dlndilf Dimitri Balhasm yuıbaneal 
tenekelere bopltıl&n hıplrtoyu KJru- BaJJJrpuarmda yol il.itil bulundııfuna 
hana ııakJettlm. Sonra da bot varın.. bydederrk: 

Jratil ıuçlulan ttrıüpJü AbduJJahJa 
AntakyaJr Tcvfiffa tıtanbuJ teyJrifba. 
nalnden firar balinde buJuncLıkJan a·
ndt. bir ınhk, firariler yablanınuya 
kact.r bu vab etrafmda artık hiçbir 
teY ;anımanuıt ,eldinde ıazett-Jere ya· 
pdan teblifat.ı muhalif hareket ettffi 
Jraydile, "Tın,. ıasetesinin teblicatın 
erteai ctinaktl aa)'llan toplandınlmrı ve 
ıuete, ~U cuaya verilmitti. 

DUn 11bah bu durupnaya devam fdil· 
mİf. ıece tebUcatı Jmzaladıfr aöyJeni. 
len muharririn flhit olarak ~•inlmııı 
kararile ~pwun devamı batlc.ı ıd'ne 

•Jnuttır· 
Aiff'CM8A t• latln•be 

pptldı 

n ambara ıötllrdUm tekrar... _ DolayııUe, dedi, arada bir töyle 
1-8 ay evve~f bu lfteD 10Dfa da, ~ yuıhaııeıine ufrayıp, meee. 
~ bu 8UJ'etle Japlrtô çıkartıl· Jt 0 cRsnUtte alırım: ıuracıkta duru· 
dı. Ambardan f defa i8pirto çekildi. verainf,. diye belki bir paketclk bırak· 
DimitrJ, benim avucuma her partide mlfl&ID, bu bir kabahat mıdır?' Zaman 
ı TS lira 11kıftmyorctu. lnhtaar veme. aman, herhangi bir ıuretle töyle bir 
ıine 1.000 lira yatmyar ve 900 Ura da uS;·rannt oJmakJıfım ! Bu. rfzlJ bir ff fçfn 
Ultellk olarak elden alıyorduk. Dfmit· uframıflıfa mı delllet eder l&llkf? 
riden alınan bu 900 Jira Uııtelik: am· Hlldm Retfd, bu müdafaa yollu aö-
bar memuru AbduJJahm eımde kalı· se k&r11 f6yle mukabele etti: 
yordu! - lle1ell, şimdi siz buraya aorgu 

Kolonyacı Dimitri B&lhu; aorgu· fçfn geldiniz: benim kartıma çıktınız. 
sonda. töyle dedi: Bu itibarla aramılda bir gözqinabğı 

~~ ~n enıeklerile bü- Me'tcuden maJıkeDl~-=-e!t 
~' ~u aöi-ünde tukc;u Salim hatkmda, teY- • • 

~ot. ~lf tar~ı!.:°Juyor. keresi keeilJııjftir 
'~ 'te p&raaı ...... k .......... . ~~ it~ ~ bir ··ıcz . · yem-'-."'11 °u ha I '• Var dedir. iatanbul Emniyet kadtol~ ~nlann 
~ ~oruı nı ~Jet· Fakat den memur abnaac~:_:=: aUDil •· 

ı.tnbul Aln cua11nda, dün Abab 
bir davaclln bqb h:çbir dava duruı
ınatr yapıbnanuf, buna mubbil, Ana. 
doJ1111un muhtelif yerlerinden ceJen ıs 
"Riaabl mU.eldcereainin allkaldan din· 
1 ·ı 

- HunaJ Ahmed, kendiaine verile. huıl oldu, diyelim. Bu Rbeple aonra· 
cek parayı ebi.lr söyledi. 100 lira ben dan biriblrimfale herhangi bir yerde 
verecektim, 100 ele Abdullah! 8u Jf buhll'Damız. görii§memiz neden ica. 
nasrJ mı oldu? Bir ,un Abdullah ı. betain 1 Faraza dıtar1 çıkarsınız da 
na pJdi ve '1nhı..,. ldareei, memurJ• yoJd& rutgelirainla ve &elim vertnf. 
ra Wpirto dalJttı. F.I~ 2,000 kilo n1s. diyelı:n. Ben de nel&ket icabı bu 
B&ff iapfrto bulunuyor. Bunları eana aeJlmı alının belki: fakat, bqımı çe. 
satayım!,, teklifinde bulundu. Bep, &ı· virfp de tekrar yib{lnUze balonun t 
ce filpbe ettJm, bu kadar ful& mJk· Eh, tiindi kıyaa ediniz; sizin ıırf böyl~ 
tard& i9pfrtonun eline reçmelfnden ftlp bir göZIL§inahğı vesilesile bunun YUI• 
he raeterince, Abdullah "Ben, ambar 
memuruyum; böyle oJdulu icJD, benim fi.tı. -1...:ı..... teze de imtihanları 20 mayıs ra~

.-a.qyet, bir bahleyin onda yapdaeaktır· 

ıtııiJmittfr. istinabeler, kati v. a. auç 

vablanna aittir • (Lütfen aayıfaya ~Ri.ı) 



ondradaki siyasi 
görüşmeler 

Fransız Hariciye Nazırının sef arethanede 
verdiği ziyafette Başvekilimiz de bulundu 

Londra 15 (A.A.) - Hariciye Edenle öğle yemeğini yedikten son· 
nazın Delbosun dün Fransız sefa- ra tayyare ile Parise dörtmü tür. Lit
rethanesindc erdiği öğle yemeğin· vinof ile Hodza ve L.ebreton (~r· 
de bircok ecnebi devlet adamları ve jantin), General Aracena, Amıral 
ezcümİe ismet lnönü ile Hodza, Lir- Rogers (Şili), ve Herr.era <.Urugu
vinof Avennl ve Maiski hazır bu- ay) yarın memleketlerme gıdecek· 
lunm~şlardır. lerdir. 

Londra İ5 (A.A.) - B. Del- Murahhas lleyetlerclen birkaç ta-
bos di\n ö~leden sonra Dovning - nesi bu ayın 21 inde Spit~ead' d(! 
Street'e giderek B. Baldvin ve B. yaprl?ca~ ~lan büyii~. denız geçit 
Chamberlain tarafından kabul edil· resmın ıştırak etmek uzere burada 
miş ve bunu müteakib Buckingnam kalmışlardır. 
sarayında Yugoslavya prensi Paul'u ' ..-._~ .,.

8
-p ..... ow....n .......... k .... a~b ..... i~n-e ...... '>-.i ...... n--i----d ...... e-"--

ziyaret etmiştir. dı 

Akşam saraydaki baloda hazır v1rme hazırllh/art 
llulun'an B. Delbos, Bugün öğle ye
meğini B. Antony Eden ile btraber 
yiyecek ve sonra tayyare il~ Parise 
hareket edecektir. 

l'...ondra, 15 (A.A.) - Murah-
1ıas heyetlerinin büyük bir kısmı 
bugün ve ya yarın hareket edecek
) rdir. 

Fransa hariciye nazırı Dclbds, 
f 

hanesine uğramanıza ne mana ver.me
li? 

- Ben, buraya ''sevkikaderle,, dil§. 
tüm ; )llasiım olduğum halde .• ve beni, 
belki karşınızda bir daha hiç görmez. 
siniz; yahud da daha birkaç defa gö. 
rürsünüz. Halbuki kolonyacı, inhisara 
sık sık uğrardı, iş icabı: Bu itibarla 
o gözaşinaltğı ile bu gözaşinalığı fark 
lıdır, sanının! 

Rupen; hamal Ahmedin resmi gi
bi görunen bir kağıd getirmesi ve bu
raya gelemiyen bir zabit tarafından 

• ıWl~iğjn~,şqylcmesi iizerinc, şUplie et. 
~ ~ .. ~ :tnUhUrü kazdığı BCldinde CC· 

vab verdikten sonra, sorguya çekilen 
Yako da, Ahnıedin kendisine gelerek 
firmalı 200 kağırl ısmarladığını, bu sı
rada. "bir zabit var, kağıtsız kalmış; 
kendi gelemiyor., diye şilpheyi gideri
ci bir imzalr kağıd gösterdiğini s<:iyle
yip, "200 ıhtğith 2 Jiraya pnzarhlt et
tik ve hazırladım, , dedi. 

...J Ne zaman oldu bu iş? 
- Bu 6 buçuk 7 ay evvelisidir; on. 

da.n sonra hen askere gittim. Bfr ara. 
hk Rupene müracaatla ay yıldızlı 
mUhUr de istenilmiş. Rupcn, beni gö. 
rllp de.nıştı. Ben, ''Sakın :resmi kılğta 
almadan kazıp da vcttne~ sonra ba t· 
mıza. i açılır!., dedimsc de, o 1 Iiraya 
bu i l yapmış: 

- Firmalı kağıd siparişi için "res. 
midir,, diye getirildiği iddia ettiği. 
niz kiğıd nerede? 

- Dijkkandadır; ararsam, bulu
rum: §İmdi nereye koyduğumu hatır
lamıyorum! 

- Asıl onu saklıyacalttınız sfa ! 
- Saklamışımdır! 

- Peki, hiçbir devlet daitcsı 200 
tane resmi kağıd sipariş eder mi? Hnt 
ti 2,000 değil de, 200,000 tane sipari&· 
te b\llunur! Bundan şüphe etmediniz 
mi hiç? 

- Acele bir miktar lazım olmll§tur, 
belki, dıye düşündüm; 200 den sonra 
da dııha fazlası sipariş edilir diye he. 
sapJadım; öyle umdum! 

Hakim Reşid; dosyayı bir daha 
gözden geçirdi. Sonra, ~u hükmü bil
dirdi: 

- Mevcud <ieHllere ve su~lularm 
suç d"lillerini ortadan kaldırmaları ve 
aliı.ko.hları yalan beyana sevketmelcri 
muhtemel bulunmasına ve Abaullahm 
resmi devlet memuru "olmama.sına,, 
mebni. her 5 suçlu hakkında co.za mu. 
hakc:nelcri usulü kanununun l25 inci 
maddesi hükmünce, tevkif müzekkere. 
leri kesilmesine ve evrakın müddeiu
mumiliğe iadesine ... 

s~nra da, kararı izalı eder~: 
- Sizi. decli, serbest bırakamıya. 

cağını; tahkikat, siz mevkuf ola;ak 
C";·3rrı edecektir! 

Da.va dos1•as v:>rm ıtı"-:1 le ' t mumi
likçc istintak daırelerindcn birisine 
yollanacaktır. 

Tokyo, 1 S (A.A.) - Sayu~ai 
ve Mansteito partileri genel sekre
terleri dünkü toplantılarında Hayaşi 
kabinesini devirmek i~in ve bunu 
mütcıakib taımımiyle ~illi b.i.r hü . 
kumet kurmak maksadıle mu§terek 
bir cephe teşkiline karar vermişler· 
dir. 

iki parti delegeleri kabineye knr
şı mi.işterek mücadele programını 
tan~im içir ayın 19 unda toplana· 
caklardır. 

Hariciye Veklllmlz 
ısıra davet edlldl 

Ankara, 15 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Dr. Aras, Ankaradan hare • 
ket ebncden evvel Mısır elçisi, ken
disini Mısır h\ikumeti namına ou 
krş M16ıra davet etmiştir. 

Cumhuriyet hükumeti bu davet· 
ten ~ok müt~hassis qJdqğ.unu elçiye 
bilciirmiı:ıtir. Dr. Aras bu kış bu 
tiavete icabetle Mısıra gidecektir. 

lspanqa Başvekili 
Caballero istifa etti 

Valencia, 1 S (A.A.) - Ba§Ve· 
kil Largo Caballero istifa etmiştir. 

Valencia, 15 (A.A.) - Havns 
ajansının ınuhabiri bildiriyor: 

Jyi haber alan mahfeller, Largo 
Caballeronun i tifaeım aşağıdaki gc. 
beblcre atfetmektedirler: 

1 - Barcclona da son zamanlar
da vukua gelen hadiseler, 

2 - Uzun bir harbe dayanacak 
daha kuvvetli bir kabine teşkili lü. 
zumu. 

Sosyali t ve komüni t parti! ri 
geçenlerde kabinedeki mümessilleri
ni geri çekmeğe karar vermişlerdir. 
Anarşist ve sosyalist amele sendika
ları dün Caballcrodan yeni kabiııeyi 
tC§kil etmesini isteıhişlcrdir. 

Siyasi mahfellcr, yeni hükurne
tin siiratle teı=ıekkiil edeceğini ve na
zır adedinin azalacağını zannetmek
tedirler. 

HARBE AJD HABERLER 
Salamanka, 15 (A.A.) ..-.. Ka

rargahı umumi t~bli~ ediyor: 
Bask cephesinde kıtaatrmızın ile

ri hareketi Sallube dağ silsilesinin 
garbına doğru inkişaf etmcğe de· 
vam etmektedir. 

Bu mıntakada Bırkaç sırt ele ge· 
çirilmiş ve birçok esir alınnıı~tır. 

Kıtaianmız aynı zamanda Avo
rcbieta cephesinde de ilerlemclhe • 
dirler. Hiikfımet tayyareleri ilk de· 
fa olarak bu cephede görünmüşler 
ve Guernicayı borrıl>ardıman etmiş
lerdir. 

Madrid cephesinde piyade ve 
topçu kuvvetlerinden mürekkeb bir 
yürüyü§ kolu, tayyare ve topçu ate· 
§imizle dağıtılmışlardır. 

Aragon cephesinde Cumhuriyet 
tayyareleri cepn~den uzak bulunan 
şehirleri bomba1-<fonan etmeğe de . 
vam etme'ktec.iiı:ı. Avcı tayyarelcri
nıiz SaragöiS€' uıi tekrar bomBardı
manma mani olıtıuşlar ve bu arada 
bir düşman tayyaresini ate~ler için· 
de yere düsürmüşierdir. 

Ankarada spor ve 
gençlik bayramı 

hazırlıkları 
Ankara, 15 (T elcfonla) ..-. 19 

Mayıs spor ve gençlik bayramı için 
hazırlıklara devam ediliyor. lstan· 
bul ve Ankara radyoları 18 - 19 
Mayıs sabahlan saat 7 ,30 da n'ıÜş• 
terek surette çalışacaklar, b~dcn ter· 
biyesi muallimlerinden B. Vildan 
Asir taraf mdan verilc!n beden hate· 
k;ti kumandasını neşredcceltlcrclir. 

Bu hareketlerin resimleri ve izah
ları spor derslerile yapılmaktadır. 

19 Mayısta atletizm federasyonu 
Ankarada atletizm oayramı llazır • 
lamt§tır. O gün saat on aitı da An· 
kara, lstanbul, lzmirin üı.nınmı§ 
atletleri arasında müsabakalar yapı· 
lacak, bunların her kısmına mınta· 
alarm ikişer atleti girebilecektir. 

937 bütçesi müzake• 
ı el erine yalt.ttlila 

başlanıyor 
Ankara, 15 (Telefonla) But· 

çe enc\iment 93 7 senesi oütçe!ini 
bitirmiş, basılmak üzere matbaaya 
vermiştir. Proje pazartesi günü 
mebuslara dağıtılacaktır. Bütce mü· 
za'kerelerine cuma günü başla~acak· 
tır. 

Butçe enciimeni bundan oaşka 
inhisarlar ve valhflar ufüum müdür
liiği1 l:>Htçelcrhı1n de te1kilHerıni bi
tirmiştir. 

Hun ter muhı ibi 
belüttarıka 
göt lir lügor 

Almcria, 15 (A.A ) - lngiliz 
torpido muhribi Hunter, Hardy 
muhribinin refakatinde olarak ~ret· 
husa kruvazörü tarafından Gcöclüt· 
tarıka doğru şekilmektedir. 

1 luntcr yana yatmaktadır. lnfi. 
li'ık neticesinde mak:ine dairesi bü
yük hasara uğramı , ve geminin Öa· 
cası, dairenin içine düşmü§tUr. 

İngiliz muhrib filosunun şeli o· 
lan Koı1tramiral V cllcs, Jalmc ge· 
misinin kumandanını ziyaret ederek 
Huntere yaptığı yardıtndan dolayı 
kendisine teşek~ür etmi tir. 

Valenciadaki İngiliz maslahatgÜ· 
zan da deniz ve hava nazırına, lca• 
Zl'lZ,ede muhribe yapılan yarclın1i.fan 
dolayı teşekkür etnii§tİr. 

Dün öğled n sonra 3 fngiliz l>öh. 
riyelisinin cenazesi, pek kalal5alrk 
olan Almcrianm sokaklannclan ge· 
cirilmiştir. Tabutlaı', fspar\yol as • 
kerleri, tayyarecileri Ve ~kriyeli
lcri tarafındtın taı::rnımştır. Ci:enaze 
merasimine frıgiliz bahrlyclil ri ile 
fspanyol hükumetinin müm illeri 
i"tintk etmişlerdir. 

Almeriadaki JCıtalar, in •iliı; bay
raklarına sanlan tabutların ününden 
BCçıni§ler, miitc'ôklbcn Arethusa • 
nın kumandam tabutlann defnine 
nezaret etmiştir. 

Londra, 1 5 ( A.H..) -- Deniz 
eksperleri ekseriy tle l~unter- infila. 
kının bir mayna r.arpma nctice~inde 
'ı.ıkubulduğunu beyan etmektedir • 
lcr. 

Eksperler, ecnebi memleketlerin· 
den gt•len haberleri büyük bir ihti· 
)'atla karşılamaktadırlar. 

Akdeniz makamlarınca hazırla
nan rapor, Amirallığa gelirr gelmez 
resmi bir tebliğ neşredilecektiıı. 

Hunter muhribi Cebeliittarıka g~ 
tirilerek kızağa ı;ekilmi§tir. 

Te,eRkUr 
Elim bir faciaya kurban verdiği. 

rAiz se.vgili karde imiz vtt anam12 
Bayan Sabihanın gerek cenaze me
rasiminde bulunmak, gerekse mek· 
tuh ve telefonla acımıza iştirak SU• 

rctile merhumenin ar.kasında göz 
yaşları içinde bıraktrğs sevgilill!rini 
teselliye koşan aile ve dostlarıml%a 
sonsuız minnetlerimizi sunarız. 

J\1eyhumenin karc:feşlerl: Hüs. 
nü. 1 Jaticc: kızları: Sdma, 
Sehra. S~miha; damadları: 

Kenan, ismet, Şekib 

Dahi Üye V ekalefi" 
güzel bir leşebbÜ 

(Vst!JGnı ı. tııcide) ( kın alışık oldu ·u kah~ 

rel terbiyeleri üzerinde nı11e~sir olmak 
maksacfüe yeni halk fükayeler.i ve ro
ına.nıarı yazdırmak fiü Uncesini sevı. 
nerek görli~·orue ki fiile ç.ıkarmak u. 
zeredir.. 

Halk. hilta~"elerln ilk serisi 10 cse;r. 
den mür~kkeb olacaktır. Bunlarılfı i· 
simler~ eunla.rdır: A:Şııt Garib, Köroğ
lu, ~erhatıa Şlı'inı Iı.ıeylfl Ue Mecnun, 
Yedi A.limt~r. Tahirlo Zühr. , At'zu ile 
Ranber, Şahmcran, Ker.enı Ue A«ti, 
Nasrettin Hoca. 

Hikayelerin tlu iSim:JerI alması kati_ 
ramanla.tınm t>u i mi nıu1\:ıfau et nıe
sinden iler.1 gE}iyoft: ''Nasıl ki MilH-1 
ma:vz tip'i dalma a.yni ldilmakla bcra
b:er her. fihmi 1&.yt'ı 15iı' m \tttiun ve ay
rı bir muhitin kahramanı oluyorsa, vu
karıda adları gecıen ve ha.lkrn ga;·et 
iyi ta:nith#ı tiplei'!t d~ yepyeni mevzu. 
lar içinde kullanmak ve böy!elikle hal-

Tü~·k inkılab ve medcnı ~ 
uygun telltinleli ya~~ıı ~el~ 
de yaşatmak mümkun ° 

Halk, kendisine ..:erllell 
serleroeki ruhu alışık iJll 
delaletile kola.yhklaı t>eıı 
caktır. 

Her eser 50.000 ıs.ne 
Ve her kitab 4.-.5 forma 

Vekil B. Şlikrii l{sy• t 
tün e1iip1crimize . bu t~ 
samimi vh fili bir atak8 ıı.ııı 
nl istiyfaı me1ttuplar yo 

Vekiı.1ete goni;lerlle~1t.1d 
rif, Parti, ve-Matöuat il.~ 1 i1" 
atlaF mUntesibinl irl;~d;tl 
milreltkeö beş ki§i tlif;p•·· 
cek ve taöıalrına k~r et 
sahiplertne fôrfüa başın• 
i'llecc1ttir. 

~u. faydalı teş?b~~slin ed• 
na ıştırak etmek ıstı) eıı 
seçtikleri mevzu ile bun• 
1937 haziran a.yınıh sonun; 
kara.da Matbuat umum fil 

resine göndermeleri ıcliDt ı.t 
Gelen planlarda mc' ~ 

ırtadtğı takdirde, ayni kalııc 
ba Om başka hikayeler d~O 
tiaelırıltibilcccğinden. bu c• 
~erden çekin1lnfomesı aytl 

mi tir.• ~ 

Eizec Ve1dHetin tiu Cfs'' • 
ne hitab eöılcn m\Hl ~-1 
mürilia.sır sayılmamak IA 
di lt<SŞeSindc bu );oJda e~t ; 
tirmek iktidarında olan 1te 
H~ır1adrğını yoltıyabllir: 
ij~ t 

Bu hususta daha fazle ııı' 
mak istiyenlerin Matbuat rlc' 
dürlügllue müra.caattarıııı 

Paris ve Londrada olduğu gibi şehrimizde de. mevıimill t> 
Bttisti~ hadiaesi; şüphesiz 

SAKARYA 
sınaUınasan on 

Dünyanın en ~1lk fChlrlerı llfıttnıatarfnııı aynı 
umanda g!Ssteı".cceklcn ve ııabırsızlıl>la beklenen 

INGiL TERE . 
TA~l~IN iNCilERi ::. .. .. . " 
Harika fılmının iracsino. başlıyacağı 18 ~ 

MAYlS AKŞAMI için tertip ettiği GALA MUSMIE~ >'°" ~ 
Kral 6 ıncı Jori'Ul1 taç giyme töreni münasebetiyle h~ _ .,,JI 

· dinı edilen ilk ve yegine sinema tahesetl· fi? 
Hami§: Siletler her aün sabah saat 1 O dan itibaren satslttı 

. Telefon: 41341 ]ctiı'· 
Bu fılm, başka hiç oir shc: .. ,·w:l~ ı:tösterilmiytct 



s ]p il\\ 
ti' ~ -- \\1 
enerbahçe Izınir~e Doğan-
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Eroinciler bi1er birer qa/calanıqor 

Senjori hasfahanesin-
1de de morfin bulundu 

s 4 9 • J d • Muhafaza memurlarile zabıta ka-"" pora - " yenı 1 çakçılık bürosu memurları mü3terekcn \ili çalışarak eroincilerle şiddetli :surette 

diğer Uçü nezaret altına alınmışlaraır. 
Mirfinler müsadere edilmiştir. 

Muhafaza ve zabıta memurlan bun
dan başka iki eroinci daha yal.alamış
lardır. Bunlardan biıi sabıkalılaıdan 

Süle.}ınandrr. ~ülcyman kırk gram ka· 
dar eroıni yanına ıılmış, Okmeydanı

na giderek bir müşteriye eatmıya te. 
şcbbüs etmiştir. Hakikatte Süleymanın 
karşısına müşteri diy çıkanlan bir 
muhafaza memurudµr. 

lleş t k _, A k J G l b. l. . z· mücadele etmektedirler. 
.\ıı~ra 

15 
Q zmz UQ n QTQUQ enç er l7 zğzne 2-0 ga lp Dürt saat on üçte Galatada Sen Jorj 

~~... (AA ) hastahanesinde ansızın bir arama 'l'8· 

0j•llı oynanıak :. - Milli küme, hakem tarafından sahadan çıka~ıldı. ı gösteremiyordu. Buna mukabil D.>ğan· pılmış. hastabakıcılardan h..ıı.11::"İn o~fa. 
ı... •n Gü uzere şehrimize c-eJ.. Yedı'ncı· dakı'kada sağ muavın Kadrı· spor oyuncularında t kel' bir ""'i"' 
"'<: n .. şayanı a ır Jarmda iki yüz paket morfin bulun cıı olduk e§ takımı bugün sahayı de SaJahaddinin karnına bir tekme vur. enerji görülmekte idi. Bu enerji gittik. mustur. 
•• de İlle ,_ ~a kalabalık bir seyı'rcı· d d 1 • hakem taraf d t "d tt' - · · · S • • d k'k d ""'~ -.arı 1 masın an o ayı yıne ın an çe ezayu e ıgı ıçın 2 ıncı a ı a an Morfin paketleri hastabakıcıların 

ı:. Ptı. 1 aşmasını GençJcrbir~:ği sahadan çıkarıldı. Böyle birbirini ta ki. sonra 1zmir takımının nisbi bir hakim:.. d ı d ı. • • 
ı_ ~t • . ·-· .. .. .. 

1 

o a ann a.ın dolaplarda ele geçirilmiş. 
'it}• taltl 16 d Len çıkan iki kuvvetli oyuncusundan yet tesıs ettıgı goruldu. Oyunda da tir. Her pakette on tüb . 
~ Sılctılar a evvela Güneşlile~ ~a. mahrum kalan Gençlerbirliği J:.ışkın ve sertliğe doğru cereyanlar ba_şladL Bu lunrnalctadır. ar morfın bu· 
t r~ra da ~e halkı selamladılar. Bir ne yapacaklarım bilmez bir hale geldiler suretle birinci devre bitmek üzere iken Bu \'azi,_·et k 
•· lldıl, b • ençlerbirlig-i ~eydandaf k d b' • R • · b' ,J arşısında hasta baı:: 
"!, <"ter ık· t k ve 17 inci daki a a ırı asım.n ve ıri H ÜnC'Ü dakikada İzmir muhacimi Ömer doktorunun malümatına mu"racaat e· 

SUlcyrnan eroini \'erirken ~harda 

leb:lilikıyafeUe dolatıan memurlar ta. 
rafından cürmü me!!hud halinde yaka. 
lanmıştır. Sille.rman eroin karakcılı

~ sucundan ınahkum olmu~. hapisten 
\·eni çıkmıştır. 

ı.~ 1 
a ıın ıda çok alkıııılan.I de Niyazı'nı·n ayagı-nda, acele yi•zünden ı'kı' "d f' d la k f 

'
v'lltıta . :r I • mu a ı arasın an sıyrı ro1 en es dilmiş. doktor kendisinin bunlardan 

s mükemmel iki gol vaziyeti kaçırıldı. bir sütle Dol7ansporun ilk golünü attı 
di:ifd~~:n .merasimden sonra tr- Dakika 22: Sag- taraftan Genr!erbir- Ah r · .. . ·1 'd d .· haberi olmadığını söyJem:tıtir. Morfin-

~h ı~ıcrı v k"t G" ' :r a ının çılgınca alkıılan e tes. edil i. IC'rin hastahanenin e~as defterinde de 
tı. •uaada p ~ 1 uneşlileri su./ ligi kalesine doğru topla inen Salahad- Bu sayıyı müteakib Fenerliler sağdan kayıtlı tıulunmadıltlan görfılmu''ı::t'u' r. 

~d· rı ~Sih' arısten getirtmiş ol- din güzel bir ortalayıJ yaptı. Rebii bu Niyazi vasıtas:le sıkı bir hücum vaptı· t 1 ·o il ı de aral.. 1 A vus urya ı tebaasında olan h"m· C' c g() . arına a arak şu mükemmtl vaziyette ayağına gelen to. Jar. Kale önüne inen bu akın ile devre " 1 
) ~d rUyoruz: flirelf'rfn bu morfin) rı Alrrıanva \'C A. 

~ı f "~:~:ık, Re§ad • İsmail, Rıza, l ı~~ f:~~: :t~~!~~a~a!;::;~~dermek iste- :ı:r~~~!!ir:~da~· o~:!~:s~;~il:l:.·o galib v11qtur1·ada~ gttirltfkleri r.an~odHmek 

Diğer eroincinin adı da AlWr. Bu 
"dam Arapcamide kaptan sokağında 
Süleym2nın torna fabrikasına hıl'l'ıılık 
maksadlle girmiş. yakalanmıstır Üze· 
rlnde l 7 gram eroin bulunmuıtur. 

"'.,btt:ı• hi .... 
1 

' Salahaddin, Rasih, Re· Oyun 1·ıerledikçe Gençlerlıirli!!inin o d te'iir. Heme: re erden Lidva ,.e Jojefad 
o,. • ··• p yunun bu dakikaya ka ar olan kıs· 
·~ ltıı.ıJcab·ı dokuz kişi oynamasına rağmen, manevi. mını hulasa etmek istersek sarı lac:vert ; ş a ret 'e-r-.• -----------------~r----

~ h jan salt 
1 Gençlerbirliği de par- yatını hic bozmadan devam ettiği eörP- lilerin azimsiz ve gevşek bir oy.ın çıkar. ~ -- -

lt '1dc !u at. olan ihsanı almrş oldu. lüyordu. ~Selimden gelen topu yakala· drklarmı söyliyebi!iriz. Buna mukabil K-.. •• 
ı,.. •hillı tekılde idi . l G • J •• ••ıı •• 't!fı "tı.aan H r' yan Niyazi sıkı bir inış e üne§ kalesi. İzmir takımı bidayette biraz mlitered- Om Ur lnSQn manfzg"' znl aQ yurU U 
' • StJiltl M: .. a :d • Kadri, Hasan, ne sokuldu. Herkesin muhakkak ıol na- dit iken Fenerin bu gevşekliği karşısın-

ı.. L ' unır, Rasim, Niyazi 1h. zarı'le baktı.,aı bu fırsatı havadan bı'r J 'lk 'llıı:c da. yavaş yavaş kendini top amış ve ı Sadri Ertem 
Onı lll Gaı vuru"'la neticesiz bıraktı. yarım saatten sonra bütün kuvvetile ga. 

it L_ tıa Gu" atasaraydan bay Nihad. 35.ı'ncı· dakikada. }'İne Selimi:: ortala. ı·b· · · 1 t "«t ne rı ı ıyetı temıne ça ışmış ır. 
r~, tı oy s 1 er tiaşladılar Günr dıgv ı topu tutan Niyazi, aynı talihsiz k F 1 ' tıı'tl naına1t b . . · • ik'rıci devreye çıkar en ener ı- · .:e 
'lıfi ilet s ğ mcc urıyctı:ıde kalan b'r vuruşla dışarı attı. takımı~a büyük bir tahavvül görüyo· 

w. ~taj, 1 a dan bir iniı: yaptılar. Oytınun bundan sonrakı' kı-ında t' 
·"l h .. o a b :ı ""'" ruz. Birinci deredeki çarpışma ne ıce. 
L ittz,.A n u iniş GcnrJe:in mua· b' h d' 1 d 

Kömür Papenin tenceresinin 
kap.ığını fırlatmakla kalmadı, in
san zekasırıa, . mantısına da yepye. 
ni bir hıZ' 'erdi. 

si.irtülerek ate~ elde edilir diyecek· 
ti. 

Yanıcı madde hakkındaki kati 
olarak verilen bu ••hiiküm,, asırltır· 
ca f ngiltereyi, kömür memldcetlerini 
maden kömürünü yakmadan men· 
etmi tir. Elleri altındaki bu mad • 
deyi bir türlü bildikleri yanıcı cis· 
me ben7etememi§lerdi. Benıetemc· 
dıkleri için de yeraltı ormanları f'bc
di uykularına devam etmişlerdi. 

"ti 1 ""l k :r kayda değer ır a ıse o ma ı. ve Gil- sinde yaralanmış olan Hüsam ıztıraplar 
o .... 0

lda .. b· tsildi. Gençler buna der- neslı'lcr 2-0 galip vaziyette sahada ...... •. k Jd l ld 
•ıırı ·• ır k •ı-:."' içeri,inde hastahaneye a ırı mış o U• 

tk... da •erı' -~ ıhnla mukabele ettiler. kı'ldı'ler. k h k' . ··ı, • ğundan Fener ta ımı sa aya on ışı ve 
tı ı1ıe111c v c eyecan verici bir su- Güneş. yarın saat 14 de ikinci maçını kaleciden mahrum bir halde çıkmıştır. 

lıtı ~a İlk :1.~2şladr. Ankaragücü ilt! oynayacaktır. Ftner ağlannı beklemek vazifesi orta 
'~ r hııc ık<'larda Gençlerin yap. muhacim Ali Rizaya tevdi edilmiştir. 
~t 11 d· ~n:ja 1Iünirdcn Rasimt, Ra- FENERBAHÇE • DOCANSPOR Buna mukabil Doğansporda da yarala-

Maden kömürünü tanunıyan İn· 
sanla, tanıyan insan arasında yapa
cağınız mukayese, kara ta§ parça
larına benziyen maden kömürünün 
ne harikulade bir mantık yarattığını 
isbata kafidir. 

. lınıc gece G.. · MAÇI 
, ı t~hlık . • n top uneşlılere nan orta muhacim HalKi sağaçığa geçi. 

·ıı l!.j l.<ıkı~ı ra~attı. İzmir 1 S (A.A.) - Millt küme müsa- rilmiş ve Reşad ortaya alınmıştl. Oyun 
)arı . le h c a ılk golü k;ızanmak baltaların dan Doganspor • Fenerbahçe bıtlar baılamaz Fenerbahçenin aynı §e· 

r.ı ır sürat .. ·ı 
~ " 1• ve enerJı ı e oynu· maçı, bugün oldukça kabbabk bir halk kilde yaai durgun bir oyun oynamakta 

t. C~j .. C • 
u to " ı dak"k huzurunda yapıldı. Hakem Ankara böl. devam ettifi ıörüldü. Doğanspor ise 
t- laflıı }'ak 1 

ada İbrahimin ortalad•-' gcsinden B. İbrahim idi. a;alarmda fazla ımlaşma olmama~la be. 
~ır bo! oıalayan Rasih gütel bir &1y. Sahaya önce Fenerbah~e ve onu ta. raber bilhassa galibiyet gollinün verdi:i 
'~ıı ~ln \ta:~ Gençler kalesine inerken kiben Doğanspor halkın alkıtları arasın §evkle Fenerbahçeden daha güzel bir 
~ d bır toı hnde yetişmesi muhakkak da çıktılar. • oyun çıkarıyordu. Bunun neticesi ola-

it L e ıtıan· ld B 'lk d . 'tı 1ıı:ada S 1 0 u. unu ise onun. Fcnerbahçe takımı Yaıardan mahrum rak ikinci devrenin ı akıkaları Doğan 
'bır altı eliınin sağdan yaptığı mü. olarıık §U şekilde teşkil ediJmiıti. sporun hakimiyeti altında geçmiştir. Bu 

t •ıızuı' takip etti. Güneı kalesine Hüsameddin • Lebip, Cevad • Reıad, anlarda Sabrinin sıkı bir ıütü Fener ka. 

1 8 inci asırdanberi ye§il Jngilte
reyi kara İngiltere haline koyan: 
hayvan ve nebat dünyası olan in· 
gilteredcn endüstri diinyasım doğu
ran insan zekası, fosan kafasında 
değişen tek mefhuma dayenmaz 
ama, eğer insanlar bir mefhuma, 
bugün bizim alelade, gayet baıit, 
gayet gülünç bulduğuJ'lluz bir hük· 
me ermemi§ olsalardı endüstri dün· 
yası raha çok asırlar bir hayal olarak 
kalacaktı. 

Büyük sanayi kömürle demirin 
cocuklarıdır. Demiri insanlar e ki· 
denberi tanıyorlardı. Fakat onu İs· 
tenildiği gibi i~lcmek imkanmı bula
mıyorlardı. Bunun için kömür İn· 
san mantığında .. yanıcı madde,. 
olarak yer tutuncaya kadar büyük 
endüstri de aükut etti. 

Yelken uakurun yerini tuttu. At 
lokomotife vekalet etti. Tabiat 
kuvveti yerine insan kuvveti aleti 
işletti. Hülasa makineye inıanın 
kavu§ması ··yanıcı madde,, hakkın
daki hükmün değiımesine kadar 
sürdü. 

t~ tafaa~~ Selim topu ortaladı. Ra· Aytan. Bülend • Fikret, Naci, Ali Riza, lesinin yakınından avuta gitti. 
17 İnci asrın ba§rnda ya§ıyan bir 

adama sorsaydım~: 
t d t h'r \t .•n sıynlıp kaçan top de. Esad. Niyazi. Beıinci dakikada hücuma geçen Fe· 
Çolt 

1
' l:'altatazı~ettc bulunan Niyaziye Buna mukabil Doğanspor takımı da ner muhacimleri güzel bir gol fırsatı 

tc 11~•lcın bir Nıyazinin 3 metre kadar son fstanbul karplaımalarında sakatla. elde ettiler. Kaleci topa çıkmıı bulunu. 

"- Yanıcı maddeler. nelerdir, 
tarif ediniz? 

ıs 1~ tl!trin~esafeden çektiği şüt ka. nan Hakkı, Fethi, Ali. Fuad ve Mah- yordu. Fakat Esad fena bir vuruıla tc .. 
~r:ı 1ıı:j daıc· Çarparak kornere gitti. muttan mahrum olarak §Öyle bir kadro pu dııan attı. 
'ıı·ı ~den iel ılı:a: Salahaddinin çektiği ile sahaya çıkmııtı. yedinci dakikada Doğansporun bir 
>flıa kafa ven topu İbrahim miikem. İbrahim • Zihni. Adnan • İsmail, Nt·· hü:umu esnasında Cevad Mehınede fa· 
'ı~ •• 1 top, İyi uru§u ile kaleye gönderdi. rullah. irfan • Sabri, Ömer, HaHd, Meh- vul yaptı. Ceza çiz:gisinin dııında veri. 

Size cevab verecekti: 
- ~ğaçlar yanar, otlar ~nar, 

bazı yaglar yanar, çakmak tafı taz
yik ile kavı yakar. odun oduna 

Aletten makineye geçi§ hep bu 
küçük mantık çerçeveai icinde vuku 
buldu. insan zekau yanıcı mnd· 
deler arasına taşa bcnzİY.en kömüre 
uzun zaman yer vermedi. Onun 

C P taıd: Yer tutan kalecinin elinde med, Re,ad. len serbest vuruşu Sabri güzel bir atış· 
Hava Kur umu merkez 
kurulunu !I toplantıaı 

t.:ı~ll'!liı,;in Mıça 17,1 o da Fenerbahçenin Oofan. 1a ikinci defa olarak Fener kalesine sok. 
~ talt:rbirJiği a~ınları tevali ediyor. spor müdafaasmifa kı.rılan hücumile baJ tu. Fener yine aynı oyunu oynamakta 
•ıt bt ıp etllle)t ıtıudafaası iıe bu birbiri· ladı. Top birkaç dakıka kadar D. Spor devam ediyor. Oyuncuların anla§m•· 
-~ t•ltnıaıt . ~e olan hücumlan netice- kalesi önünde dola~tıktan sonra fzmir mazlığı Doğanııpora avantaj temın edi· 
~, ~·~ e aa;Çın çok gUçlük çekiyordu. takınu soldan Sabri vasıtasile hücuma yordu. ikinci golden sonr~ Fener takı. 
~tı t ~•ta 1~_ sakat o1an ihsan da iki . S b · ·n ortaladığı topa H". mrnda bazı tadilat yapılarak ezcümle 

erite.__ 0-.n Parnı v k geçtı. ~ e a ... ~enhı med beraber çıkı• yau Fikret orta muhacim mevkii ne alınmış· as • "lley agım tutara oyu sameddın ve .ro :ır • 

~ttı ~llcj da~· ıtıecbur kalıyordu. k tılar Bu çarpışma neticuinde tı. _ 

Ankara, 15 (Telefonla) _ Tilrk 
Ha,·a Kurumu Genel Merkez kurulu 
bugiJn sa.at 16 da Tekirdağ ııayJavı 
Bay Cemıl Uybadın'ın başkanlığında 
toulanmı§, merkez idare heyetinin altı 
aylık raporu He mürakiplerin raporu· 
nu tasvib etmiştir. 

ancak yapılar içinde yeri vardır sa· 
nıldı. Kapkara yüzü ve acaib hu
aalarile bu zenci tatlar, itibaraız 
mahluklar arasında asırlarca uyu • 
dular, ihmal edildiler. 

Bu ihmal yüzündendir ki 171 O 
seneainde lnailteredeki Venedik se· 
firi kendi memleketine yazdığı ra. 
porlarda ancak Yetil bir lngiltereden 
hayvanat besliyen uir nıemleketten, 
çayır1ıklardan bahaediyordu. lngil
terenin madenlerine ve endüstri fa. 
aliyetine bir satır bile temas imİcıi· 

~ "tı top ti· ikada Kadrinin frikikten ;ara ~a~ş .. ~irkaç dakika baygın kal l9 uncu dakıkadal Doganspor kale· 
t.... Qf) 1Yaıiye ld' y· ener ecısı b 1 d si önUnde bir favul o du, hakemin ver· . ~Pli ttte it ge ı. ıne demar. d k tekrar oyuna aş a ı. . 
~t ı.. •ıJrı bir .~Lın Niyati yakaladıgv ı ı tan sonra k 1 • 1 diği bir ceza vuru~u Fıkretin ayağile 

Rapora göre kurumun bir \1Jhk ge. 
liri 4. 775.766 liradır. Bunun İ.163.~54 
lirası piyangodan elde edilmi§tir . 

uu •L !Utle kal .. d d' ilk tehlikeyi Febn~r "t~ eksıJ ~t attı. Fenerbah,.enin bir sayısı olarak tzmir 
~' ,L --c '"'·t 1 eye gon er ı. Fa. k sıkı ır cu u a enın }'a· s f oş f f C b 

'- ~ .. q '" od Mehmedin ço . ll:ır. • d k'k d agvlarına takıldı. 22 inci dakikada da ~ e t>nnem ~ b C\i 11., • u. ,, gittı· ıncı a a a . 
il\ t:-•h -.ika• s v k ı nın.ıan avuta . .. li d k'b Rec.adın ti gerılerden ıürükliyerck Yazdanmızın rokJ··::..-..1-- ~-._.,. "'tt er Ge ' agaçı brahim top Al' . d·v bır şut e aynı a ı ete :ıı ~ • • _ ~ wtfUUU.U U01m_,. 
t ~il b nslerb! ı·v. k . :nın ıgcr R d .. d getı'rdı·g-i top Nacının ayagile ikinri L..--ün de--.ı:'--emı·ttir" • j.:-- ...._ tııd·. ~Cbij" .r ıgı alesıne doğru - . nra da ep m gon er. . . UUIJ •...cuuem .,... ..-
oılll ~ınden .ue Pas verdi. Rebii topu u~vradr. Bırab~ so as Doğanspor kalesi defa olarak tzınır knlesıne girdi. ••de•nz····------------
l~t "•aiJı "aha .. .d . dıgi güzel ır P tı F k t t Vaziyet bu suretle 2-2 beraber o· 
t tıtt,._ ' itçi d' nıusaı vazıyette önünde bir tehlike yarat k, ~ a okp lunca Dog-ansporlular yeniden canlan. 
•tl!h:-11 •onr,,, ra 1• Ras.ih de. Halidi at- d ıtçere yıne uza • • 

. ""ll .. y v kalenin yakının an 'k F'k dılar Sağdan bir Doganspor hücumun 
~•tiJı ın ille la aş bır plase vuru§la lara düştü. Birkaç dakı la soNn.ra . ıkrle- da ort. aya do.;...,' atılan topa kaleci A· 

lllar ti de., Yısını kaytletti .. b' as a an ıyaıı a e e.· - • 
ltı~-~tlihiyr;t~lu §elcilde 1-0 i~tanbu!. ~.te.~ çokk gduzel .. ı~ı:ü ise de orada fena li Rıza ye.rindeh~lk~ıyanl bır çıkış yap· 

~·~.._ı devr dı e bitti. onune a ar su addedilebilecek bir tığından topa a ım o amadı. Ve bu 
lı.ı qıt e e G · bir vuruşla muhakak Jd f ıraattan istifade ederek Doğansporun 
~~la ı.._ ı.y,,.,. n' une§liler oyuha bi. k rmıc. o u. d · 

ı "lfl -. ._ a•a gol fırsatını açı ,. . .. 1 b' u-ru··ncu·· O'olünU kay ettı. 
ııo.. •tıı... adılar . .;oran daha büyük bir . . . da Fikretın guze ır :ı • • -
-.ıı .... le .ı. P Beşıncı dakık. a u•u ile dı•arıl ..,"4 üncü dakıkada Dogansporun bir ~ bi ldar .. u soldan Gençler •. ü .. E d bır kafa vur s :r d •r h d 
tt• r \r\ı 1uru1tr şut nu sa .w• halde oyun bir hücumu esna.sın a ~ c me bir ortala· ııo.. •t11 t tu la 1Yen İbrahim te- 0 k'k 1 O'ertıgı k 
'QU o,,,, ortalad R attı. a ı a ar • :ı ı..~hçe fzmirin ·vı• vaptı. Sabrinin sı ı bir RÜtü dör· 
L_ !~:t «"" tek- ı. ebii ayağına Fener~ -' ~ .; 
~I · bi •ar R ih ' türlü hızlanamıyor'. • ınu bir türlü düncü defa olarak Fener kalesine sok. 

~~.~~zjYQt~ ege~fü.C~-~k~~~~~i~si~n~d~e~n~b~c~k~le~d:ıf~ı~o:~~=~=================~ 
t 

:ıJoıı 1 1 bir 11 • c bulunan Rasih. 
O• ed ltt Cekt' k 

ti •tıı ~ 'llleyıp . 1 aleci topu iyi 

tu. tJstpste olan bu eoJier oywıu biraz 
hızla§tırmı§tı. Fakat Doğansporun le
hine olarak inkişaf ediyordu. Fener· 
bahçenin oyunu ümid vermiyor, takım 
halinde işliyecek yerde §8hıi hücum· 
Jarla semere elde etmeye çalı§ıyordu. 
Bunun neticesi olarak Doğanspor mü· 
dafilerinin sıkı müdahaleleri Fenerbah 
çe için gol vaziyetleri çıkmuma mey. 
dan bırakmıyordu. 

mnı bulamamııtı. 
Yalnız Venedik elçisi dejjl. o 

devrin bütün ilimleri, fikir adam· 
Jarı, politika unsurlan da ayni fi . 
kirdeydiler. J 6 mcı a11rda makine· 
fer kendi kendine iıliyeceJc, tabiat 
kuvveti İnNn kuvveti yerine seçe
cek den1eydi; hulces: 

.. _ itte bir budala... Ariıtonun 
hulyalarını tekrarlıyor derdi. Aris· 
tot köleliği müdafaa ederken §unla
rı söyler: 

··- Kemanlar kendi kendine ça· 
lınmaya, mekikler kendi kendile • 
rinc iılemeğe batlacLJdan zaman 
esaret ancak o zaman ortl\dan kal
kar. 

~albuki bu~~n inaan kafası, Pa
penın tencercaının kapağını fırlatan 
buharla beygir kuvveti arasınd k' . ehe. a ı Jı tltj,. ~~ıh ek- elınden kaçır1r. Bunu 

"tı d •ar an· b' 
ıt, t() efa to ı ır çıkışla yet'-

ht ~ıı to1~Y• rrıpu Gcnçlerbiıliği k:: · 
•• t hı .. ı en •orı Uvaffalc oldu 
'~! • d 'ra o • 

'tini evanıa b Yun Yeniden büyük 
lidlff l~ Ottad aşJadı. Güneş muha. 

qaı· an :Yapt ki 1 

Radyo 
ısım: 

A.r!ers : 

Müsabaka Kuponu 
- 71 -

Oyun bu şekilde 43 UncU dakikaya 
kadar devam ettikten IOllr& Fikretun 
çok güzel bir pas alan Naci topla be
raber lzm1r kalesine girerek Jı,enerbah· 
çenin üçüncü ve son golUnü kaydetti. 

Biraz; sônra öten düdükle lanir ta
kımı sahadan 4-3 galib olarak çekil· 
di. 

Fenerbahçe tBkımı varm kaleye 
Necdeti koyarak Üçok ile ikincı maçı. 
nı yapacaktır. 

mun.as tJ tayin etıniı ve buharla 
m~km;yc ahırındaki attan daha e· 
mın bır surette hükmetmİ§tir. Bu • 
harla atı bir hizada tuavvur eden 
insan zihninde ne büyük inkilablar 
yapmı§ ve tabiati ne kadar mücerret 

1 ır · ld Sık b' 1 arı bir akında ı 
ŞarJ yaptığı için 

(Ltltfcn sayı/ayı çcvırim:) 
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Doğan 
dar ki 

ilk defa olarak candan yalvarıyordu. Oka
gözlerinin ıslandığını bile gizligemiyordu .. 

Kapıdan ıirmiıterdi ve avluyu ge • Umur bey böyle buyurdu, böyle ola-
çerek konağın önünde dunnuılardı. cak! 

Oradaki uıaklarla askerlerden birka
çı kotarak geldiler ve yirmi yatındaki 

bir delikanlı gibi çevik bir hareketle at
tan inen Ebat Beyin atını tuttular. iki
si 'Cie Anenin atının eğerini ve üzengi
sini tutarak inmesine yardım ettiler. 

nerek: 

u,ağı gösterdi: 
- Ne Jazım olursa sana getirir. 
Dedi ve kapıyı kapayıp gitti. 
Doğanı sevinç ve üzüntünün aynı za. 

manda fksettiği karma karışık bir yüzle 
bırakmııtı: 

Umur beyin araya girmesine çek se. 
vinmiıti; fakat Ayşenin hala onu sev
memesine cam sıkılmıştı. 

Uç dört basamak merdiveni çıkar • 
ken Ebat Bey durdu ve genç kııa dö·ı 

- Umur Beyin senden bir dileği var. ----------------
Dedi. •t 
Genç kız bu sözü merak ve sevinçle 1 ra k h m a a r 1 

kartıladı: • • 
- Onun isteğini yapmak hepimizin müfettışı 

borcudur. • h . ' h f 
- Burada Umur Beyin çok sevdiği Şehrimızde 1 me ep-

bir yaratı vu. Ona bakacak bir insan t.i- lerde tetkikat yapacak 
zımdL Bu insanın bir kadın, hele senin . ~. . 
gibi iyi kalpli, hamarat bir kız olması Ankaradan §ehrimize .geld_ı.gını 
çok faydalıdır. Eğer ona sen bakarsan haber verdiğimiz Irak maarıf 

1
muf:t· 

pek çabuk iyi olacaktır. tişlerinden B. Mehmed. ~azı ... ~un 
Ayıenin bakııtarr duruldu. Perapalas otelinde kendisıle .~oruı~n 
Ebat Bey: bir arkadaıımıza tunları soylemış-

- Haydi kızım, seni onun yanına &ö- tir: 
tUreyim. Umur Bey bu iti kabul ettiğin "- Türkiye ile Irak arasında 
için seni daha çok beğenecektir. kelimenin tam manasile kardC§çe 

Dedi ve yürüdü. münasehat mevcuddur. Siyasi sa· 
Umur Beye kendini daha çok beğen- hadaki bu münasebatın kültürel sa

dirmek ümidi Ayıeyi büyülcmiı Jibiy • haya da teşmili için hükumetimiz 
di. Türkiyedeki maarif sistemi ile mek· 

Doğanla kar,rtaımaktan 1Uphelen • 
mesine rağmen Ehat Beyin arkasından 
ayrılamadı. 

Bir kapı açıldı ve bUyUcek bir oda • 
ya girdiler. 

ihtiyar bir uıak Ebat Beyi bat eğe • 
rek ııel.imladı. Ayıeyi &örünce sevindi 
ve yavaıça mırıldandı: 

- Her dakika soruyordu. Pencere • 
den ayıramıyorum. 

Baıı sanlı olan Dolan ıene pence· 
renin önUndeydi ve ııafr frm.lre bala -
yordu. 

O kadar dalmıttı ki Ebat Beyle ıenç 
krz onun yatağının yanına kadar gel -
dikleri halde haberi olmamııtr. 

- Doğan, bu yapbğtn doğru değil • 
ldir, haydi, yatağa yat! Bak, sana kimi 
getirdim? 

Ayıe Javraıuyordu. 

Çekilip gitmek istedi. Fakat Ebat 
Bey onu tuttu: 

- Bir yaralıyı bırakıp ıitmek bizim 
krzlarımrza yakıımaz. 

Doğan dönmüt ve büyük bir ıevinç.
le Ayıeye: · 

- Kurtuldun mu? Bir ıey olmıdr ya 
sana ... Çok tükür, aııl bu üzüntU beni 
bitiriyordu. Suçumu baiıfla, Ayfe ! llir 
delilik yaptım ben .. , 

Diyordu. 
Ebat Bey onu yatırdı: 

- Sakin ol f Çarpıntı yaramaz sana ... 
Kurtuldu itte ... Fakat bütün Cinevizleri 
kılıçtan geçirmek yahut teılim almak 
kabil olduğu halde, Ayıeyi kurtarmak 
için hepıini bıraktık. Şin*li sana o ba
kacak. Umur Bey böyle istedi. O da U
mur Beyin dediğini kabul etti. 

Ayte tellılı ve üzgün olmaktan bir 
türlü kurtulamıyordu. 

Kapı önünde duyduğu fÜphelerde 
haklı olduğunu çoktan anlamı§tı. 

Demek Umur Bey de onun Doğanla 
evlenmesini istiyordu. Halbuki ne tatlı 
hulyalar ve limitlerle dolup taıbğı ida
kikalar olmuştur o dakikalann hiç &CÇ· 
memesi, hatta o dakikarlardan birinde 
ötmesi için nesini vermezdi? 

- Ehıt Bey, yalvannm size, bu iıi 
ba~kası da ... 

Ebat Bey onun ıözünil keıti: 
- Sus kızım, artık 11öz istemiyorum. 

ve mantıki bir mefhum haline koy
mu~tur. 

Maden kömürünü .. yanıcı rnad· 
deler,, arasında. sayan zihniyet an· 
cak bu mer'lıaleyi bulabilmiıtir. Var· 
lığmı bir mefhumun geniılemeaine 
borçlu olan bir medeniyetin mantık 
bakımından da hızı kömürden aldı. 
jma §Üphe yoktur. 

Bunun için diyebiliriz. ki, modern 
teleklcürün. felsefenin ilk muhar
rik unsuru kömürdür. 

tebler hakkında tetkikatta bulun • 
meı.k vazifesini bana tevdi etmiştir. 

Ankarada on beş gün kadar ka
larak bütün mektebleri gördüm ve 
Maarif Vekaleti erkanile temaslar· 
da bulundum. Ankaradan Eskişe· 
hire hareket ederek bilhassa köy 
mekteblerini gezdim ve köy mual· 
lim kursu hakkında tetkiklerde bu
lundum. 

lstanbuldaki müesseseleri de 
gördükten sonra Bursa ve lzmire 
giderek oradaki maarif müessesele
rini de gezeceğim. Bir ay kadar 
sürecek olan tetkiklerden sonra 
memleketime dönerek Irak maarif 
nezaretine mufassal bir rapor vere
ceğim. Ziyaret ettiğim şehirlerde 
muhtelif sınıf mektebleri ziyaretle, 
muallim ve talebe ile temas ediyo. 
rum. 

Hükumetim, tedrisatın muhte
lif sahalannda Türkiye tarafından 
yapılan tecrübelerden istifade etmek 
ve bunlan aynen tatbik etmek isti
yor. Bu neticelerden bize uyanları 
tercih edeceğiz. 

Tahsilini Amerikanın Kolombiya 
üniversitesinde yapmış bir Iraklı sı
fatile Türk mekteblerinin Avrupa 
ve Amerikadaki benzerlerinden kat. 
iyen farksız olduğunu bilatereddüd 
söyliyebilirim. Bilhassa Türk ilk 
mekteblerinin modern metodları her 
cihetçe §ayam takdirdir. Köy mek· 
teblerinin programım da çok ameli 
ve faydalı buldum. Hulasa, şim
diye kadar yaptığım tetkikler, Türk 
maarifi hakkında bende f evkaladc 
müsaid kanaatler husule getirmiş
tir.,, 

Dost !rakın genç münevverlerin· 
den olan Mehmed Fazıl lstanbulda 
on gün kadar daha kalacak ve şeh
rimizdeki kültür müesseselerini bi
rer birer ziyaret edecektir. 

Kadın Heklmlerl ayhk 
toplantısı 

Türk Ginekologi Kurumu son top· 
lantısını, Prof. Kenan Tevfik Sezenelin 
baıkanlığında yaprmştır. Bu toplantıda 
Ahmed Asım Onur: Birini karın, diğe. 
rlni hazne yolile çıka~dığı iki cismi ra. 
him kanseri piyesini ve bunlara ait mik
roskopik müstahzarları göstermiştir. 
Muhtelif ameliyat teknikleri hakkında 
mukayeseler yaparak, şahsi kanaatini 
ıöylemiştir. Kanserin birisi, iki cevfli 
bir rahimde husule gelmi§ti. 

Bundan sonra geçen celseye ait vaka
larla tebliğin münakaşaaı yaprlmıştır. 

Münakaşalara Kenan Tevfik Sı-.zenet. 
Ahmed Asım Onur, Hadi thsan, Zeki 
Tektaı ve Hüsnü Şakir katılmı§laıdır. 

Bu hal onun damarlarında ateşler ya· 
kıy ordu. 
Dudakbrı ve damağı kuruyordu. 
Ker;disini tuttu : fakat yarım saatten 

çok dayanamadı: 1 
- Bir su verir misin? ) 
Dedi. 
Ayte kenardaki destiden bakır maı. 

rabaya su koydu ve taı gibi bir yüzle 
uzattı. Doğan onu alırken üzgün bir 
sesle mırıldandı: 

- Seni ne kadar ıevdiğimi bilsen!.. 
Seni kurtarmak için nelere katlanma. 
dım; bunları öğrendikten sonra beni 
ıeversin sanıyorum. Hele bu halde gö
rünce h iç olmazsa acırsın, diyordum. 

Sudan birkaç damla içti ve gözlerini 
odanın geliıi güzel bir noktasına dike
rek devam etti: 

- Senin kurtulduğunu gördüm. Bu 
en büyük dileğimdi. Ş imdi ölsem de 
üzülmem ben.. Hiç olmazsa işl~iğim 
suçtan sana zarar gelmediğini gördüm. 
Keşki ölsem! .. Eh, o da olur. Bugüh ol. 
masa bile bundan sonra Umur bey do. 
nanma yapacak ve bizi enginlerde, 
uzak kıydarda savaşa götürecek. Artık 
kendimi çok korumaktan da kurtulmu! 
oluyorum demektir. 

tık dakikalarda aldırmayan Ayte git
tikçe ldikkat ediyor: yüzünün taş gibi 
'ergin ve sert çizgileri yavaı yavaı gev· 
ıiyor ve yumuşuyordu. 

(Dcı.·amı ı·ar) 

Festival 
eğlenceleri 

Anadoludan gellp be, gUn 
kalacaklar için bir tarife 

hazırlandı 

Ağustos birde başlayacak olan Festi. 
val }enlikleri pro~ramını ha:ı:rrlayan ko
mite dün sabah Belediyede toplanmış· 
tır. 

Şehrin ba§tan baaş süslenmesi işi ile 
uğraşmak üzere bir komisyon seçilmiş. 
tir. Festival müddetince Beyazrd, Gala. 
ta kuleleri Köprü, Taksim, Sultanah
med, meydanları fevkallide bir surette 
dananacaktır. Diğer yerlerdeki tezyina
tı komisyon tesbit e'decektir. 

Anadolunun muhtelif yerlerinden ge· 
lip İstanbulda beş gün kalacaklar için 
Festival komitesince otellerle mutabık 
kalındıktan sonra bir tarife tesbit ediJ. 
miştir. 

Gelip gitme tren ücretleri, otel, ye. 
mek, ve Festival eğlencelerine duhul 
hakkını veren bu tarife şöyledi: 

Adapazarından ikinci mevki trenle 
gelip beş gün katacak olanlar 23,85 
kuruş, üçüncü mevki ile gelenler 1600 
kuruş, Eskişehirden ikinci mevki ile ge. 
tenler 928, kuruş. üçüncü ile gelenler 
1952 kuruş, Kütahyadan gelenler ikinci 
3091, üçüncü 2058 kuruş, Ankaradan 
gelenler iikinci 3493 üçüncü 2314 ku
ruş, Uşaktan gelenler i~inci 35,66, üçün 
cü 2360 kuruş, Çankırrdan gelenler ikin 
ci 3867, üçüncü 2551 kuruş, Akşehirden 
gelenler ikinci 3484, üçüncü 23,08 ku· 
ruş Afyondan gelenler ikinci 3274, 
üçüncü 2174, Konyadan gelenler ikinci 
3861, üçüncü 2547 kuruş vereceklerdir. 

Kayseri, Sivas, Adana, Malatya, Ela. 
zizden gelecekler ikinci 4100, üçüncü 
için 2850 kuruş vereceklerdir. 

Deniz vasıtalarile gelecekler için de 
ayrı bir tarife hazırlanmaktadır. Festi. 
valin musiki programını da kati olarak 
hazırlanmıştır. 

Salonlarda Şark ve Garp eserleri ça. 
lınacaktır. Gelecek nafta da tiyatro 
programr tesbit olunacaktır. 

Sofya elçlmlz Ankaraya 
glttı 

Mezunen ş~hrimize gelen Sofya elçi. 
miz bay Ali Şevki Berker dün akşamki 
ekspresle Ankarıya gitmiştir. Ali Şevki 
Berker bir hafta kadar Ankaıada kal. 
dıktan sonra, tekrar Sofyaya dönecek
tir. 
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Harvest, kadına ateş ettikten sonra, 
istikamette kaçacak yerde, bilakl• 

doğru ileri/emeğe başlamıştı .. 
Bunu anlamağa vakit olmadı: J 
Harvest, henüz dumanı çıkan taban. 

casını cebine koyarken beni kolumdan 
tuttu ve çekti: 

raz sağa dönmüş, bir kırdın 
leri kapalı idi. Vücudunda 
mıldama görülmediği gıbi. ıı 
nı gösteren hiçbir emare de Y 

- Durmak yok, kaçalım .. 

Vaziyetin vehametini anlıyordum .. 
kaçmak lazımdı.. Fakat, nereye ve nz
sıl kaçacaktık? Harvest'in biraz evvel 
karar verdiği ıeyi yapacak mıydık? Ya· 
ni bann duvarlarından içeri atlayıp yine 
haY.dutların yanına gidecek miydik. 

Yoksa, bu ani hadise ile bütün plan· 
larımız altüst mü oluyordu? 

Harvest: 

"KaÇalım !,. deyince bütün bu ~ualler 
zihnimden geçmişti. Fakat: 
"- O kadına niçin ateı ettin?,. diye 

soramadığım gibi: 

"- Buradan nasıl kaçacağız? 
' '- Nereye gideceğiz? 

"- Artık bara girmekten vaz mı geç. 
tin??., diye sormanın da, o an için, im. 
kanı yoktu. 

Çarnaçar, o ne derse öyle yapacak. 
o nasıl hareket ederse öyle hareket ede
cektim. Fakat, öyle bir anda bulunu. 
yorduk ki, hepimizin ayrı ayrı hareket 
etmesi lazımdı .. Birbirimizin ne yapaca· 
fını bekliyerek ona göre hareket et
meyi düşünecek halde değildik , Belki. 
silah sesini duyanlar üzerimize doğru 
koşfrdı. O zaman, ikimizin de ayrı ayrı 
kasmamız me:buriyeti hasıl olacaktı .. 

Ben böyle tereddüt ederken Harves. 
tin yere serdiği kadına doğru koştuğL·
nu gördüm. 

Bu da tuhafıma gitti ve beni büsbü
tün şaşırttı: 

Birisini öldüren ve yaralayan ada· 
mın, eğer kaçmak istiyorsa, aksi istika. 
mette kaçması tazım değil miydi? öldür 
düğü veya yaraladığı kimsenin yanın. 
dan ne kadar uzak olursa, kendisi için, 
itham tehlikesini o kadar uzaklaştırmış 
olurdu. Bilakis, vaka mahalline yakla~
masr, bilhassa, polislerin tabanca sesi 
üzerine oraya gelmeleri ihtimalinin bu
lunduğu bu anda, çok tehlikeli olacaktı. 

• Tehlike sade Harvest için değil. be-
nim için de vardı. Çünkü, madem ki be. 
raber hareket etmeği kararlaştırnuştık, 
her şeyi beraber yapmamız lazımdı. O. 
ta bilir: 

Ayrı ayn iş yapmağa karar veririz 
de, biribirimzden ayrılırız. Fakat o za
man, nerede buluıacağrmıza dair birbi
rimize söz veririz. Halbuki şimdi, biraz 
evvel de söylediğim gibi, ne yapacağı
mızı kararlaştırmış değildik. BıJ yüz. 
den ondan aynlamayacalctım. Bunun 
için •de, eğer o kendisini bir tehlikeye 
atıyorsa, benim de onunla beraber, yani 
tehlikeye sürüklenmem lazımdı. 

Harvest ateş edeli bir iki dakika ol. 
muştu: Biz bu müddet zarfında, o te
reddüt devresini geçirmiş, sonra, Har
vestin o hareketi ile, kadının vurulduğu 
yere doğru koşmağa başlamııtık. 

Aradan bir iki dakika geçmesine rağ
men, etraftan kimse görünmemişti. Bu, 
tuhaf bir şeydi: 

Bir tabanca patlasın. bir kadın çrğlık 
atsın: Fakat, etraftan merak edip bir 
baş bile uzanmasın. kimse endişe edip 
sokağa fırlamasın .. 

Hakikaten, çok garip bir yerde bulu. 
nuyorduk. Ben buraya, istasyondan çı. 
kar çıkmaz bir iki adım atınca gelmi~
tim. Bununla beraber, sanki, şehrin en 
hücra bir yerinde bulunuyorduk. 

Yere serilen kadına doğru koşarken, 
en önde Harvest gidiyordu. Etraftan 
görünmemek istiyerek yerlere k11 panır· 
casına ve baazn otlar arasında görden 
kaybolarak koşuyordu. Ben de arkasın
dan, aynı vaziyette gidiyordum. 

Fakat, Harvest hakikaten çok cüret. 
kar bir adamdı: 

Yolunu, yaralı kadının tam yanından 
intihap etmişti . ., O suretle ki, kaçarken 
vurduğu kadının tam yanı başından 
geçtik ve. biraz dikkatsiz davransay. 
dık, belki çiğneyecektik .. 

Yaralı kadının yanından geçerken, 
gözlerim. gayri ihtiyari, o tar .. fa kaydı: 
Yerde, arkası üstü düşmüş ve vücudu bi 

Kadının yanından geçere. 
rulduk. Biraz ilerleyince, e 
tahta perde ile ayrılan bahÇ 
ıde bulunuyorduk. Buraya ı 
durdum. Harvest ne yapaca 
ledim : 

O, ônümden ilerlemiş. tah 
önüne gelince, etrafına b!r 
Bu sırada, tahta perdenin aç 
ni görmüş ve oradan, zabıııe 
girmek üzere doğrulmuştu. 

(Ar 

1 Polls haberle~ 
Bir sabıkalı iive 

sına tecavüz 
Ortaköyde oturan sabıkalı! 

leyman evvelki gün evde ba. 
deşleri yokken Uvey annetı 
tecavüzde bulunmuştur. 

Süleyman kentlisine tesliııt 
kadına bıçak çekmiş. boğa 
nihayet arzusuna muvaffak 
Süleyman yakalanmıştır. 

EV!Ni Mt YAKACAK 
Yedikulede Kürkçübaşı çı 
oturan Hayriye dün karakola 
etmiş. evinin kapısına paça"r 
ğıt yıgılarak tutuşturulduğu "e 
gınr da dargın bulunduğu ıcoc•. 
kardeşi tarafından yapıldığını 
miştir. 

• ınıd 
Kapının bazı yerlcrı yan ) 

ta tahkikata ba§lamıştır. 

KARI KOCAYI YARA~~ 
dirnekapıda Sultan mahalleıııı 

rah e 
çeşme sokağında 51 nuına ı1' 
ran Kurubatak Salim SarıtıJf ı.J 
sinde oturan Saniye ve kocası 
kavga etmiştir. • U1' 

Salim yanında taşıdığı bUY ~ 
Hakkıyr iki yerinıden yara~ e · 
S . • . n gurıY 
anıyeyı ve araya gıre .. tilf· 

nüyü de fena halde döğtnU~al• 
kanlr bıçağı ile kaçarken yaatdı 
Yralr Hakkı hastahaneye k 

"11 
DAYAK ATANLAR- pu 

yak atma va kası olmuştur: d 

ı - Sabıkalılardan A~re ı.J 
tavcılardan Ahmed, şerı 'ııal 
Kadrinin tecavüzüne ınaru:ı 
yak yemittir. d 

r1<dd e 2 - Beşiktaşta Şen ı dl 
sinde Çatal mekt~p sokağın ;ıe ~ 
tütün amelesinden :Mustafa f1e1'' 
resi Seza alacak yüzünde~ ı.Jel'' 
rullah ile kavga etmişlerdıt• 
sini de dövmüştür. b't' 

3 - Ka:sımpaşada 1'eP~ f 
sinde oturan Leon, ~ı~~ P;,ıur· 
Nesim tarafından dovulm rıt'cll 

4 - Vsküdar tramvayla r11"•Y 1 
,. h d' tr• dd' 112 numaralı Me me ı l:?İr ~ 

tarından Perihan isminde 
tası ile dövmüştür. !<erle'~ 

5 - Vsküdarda Kad~~e $~ 
lesinde Nuhkuyu cadde5

' ı\IJCli ~. 
rah evde oturan arabac~ 'fe'(f 11 
Tevfik kavga etmişter~ır· ,ı,ıııdl 
bacı Abdiyi iyice dövınUf• 
getirmıştır. 1"'1 

DANALARI ÇtôN&Pl; iK 
oturan Mehmed kendisine .. 'r,ı~Jc'" 

"til 1>' ~ 
yedeğinde otlatmaya go fllo'r 

11 
Nüzhetin idaresindeki oto ~asit 
mrş, danalar yaratanınıştır:ır11lftl'' 
kında kanunl takibata geÇ' 

1 
ceııı' Dr. Hafız ,at' 

' LOKMAN sı; ""'' ~ 
Dahiliye Müft ııl1~ ~ 

Pazardan ba§ka günıerd~~~ 
uat ı 2,5 tan 6 ya> kadar ~ ~;f. 
yolunda (104) numaralı b ;'.fi'~ 
tıastaıarrnı kabul eder. ga1rtı,b~ , 
ıert sabah "9,5-12" saatle " ~ 
mahsustur. MuayeoehllJlll"' 
~398. Kışlık tele!on: 2104 
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~...!!.,kın tarihten yapraklar 

1 asırhk imparator
'~ uk nasll çöktü?. 
' ' ~ V~yana kapılarına, Fu-
~ iz.i batı ve cenub kıyıla-

'-.lltı.r!tt; :anan büyük, ihtişamlı 
~'· tat I Yliz yıllık bir tarihi 
~ ' ;:..an, bazan dünyayı tit. 
~-ti~et\ "e un~~m ~9:1"ısında tit
~~ i köp .. cezirlı büyük bir Okya-
~ert koa:en, ~§8.11. durgunlaşıp 
ite~ çökuoea hır Osmanlı impa-

. lle lcad Yor ... 
~ tııu'-llbe;r l699 danberi eski kud 
~ diu.~di nı, haşmetini, kaybede-
) e ~~Up ~:~ bir taşı, bir iki tuğ. 
)'~ bir . ıy~nıa da henüz kat't 
~~877 de ~~am hissini vermi-

~. ~ ltonıan ~k ve Buğdanı ihti
'ıı, l~Ya ıle Sırbistan tama
"· ~ 'l'rııbı.~~ ve Karadağ prenslik 
"'( k .... " )( -'"9 ı. 

-~lı: ~tiyeti?tl mUteakib Bos 
ltY.._ "Uetu · ~ a "''lllUJı rya M.acaristan im. 

~ llrrteıı .
1 

oluyor; Bulgaristan 
br ~0!'du. 1 

e birlikte istiklaline 
1 Oıı trt h 

' iki lrbind .. il barb· adaYl 1 en once Trablusgar-
-.· ~lıı 1llde R: lalyanlar almış, Bal
~-~llt ta, Seıa ~va, Manastır, İşkod 
t..,~ ~~ ~~. vilayetlerile Edir
~ l>a kya bal ıın. bir kısmı yani 
~" cfal'l'fılını kan devletleri ara
~:,.ıı..ıha ~lUıan~l Ege denizindeki a. 
~~ ~t irn 1 arın eline geçmişti. 
>ı/~iı idi. Paratorluk arazisinin 

~ to bu der 
ı;~ıel'i ı>raıc ka ı91s - 1919 - 1920 
~bit ea~~ldi; :it~t.?1ek, küçülmek 
~to '"<Ulat1n Yüz yıllık aza.met

'Qll]ıt rıu~-- Yıkılması tarın· b" 
b. "~ 1t l!i\Ul, tar· • ı ır 

!oıı "'"Q (M~Yboını ıh sayfaları içine 
lil ltıı ı .. ~ hU·.ı,ası idi. 
()~"-- - J "k Ve .. k 11 --ntı he yu sek bir şa-

~ ~"ita e~ı a:;'alde pek gürültü. 

'lteııe~ktı. lier :~k;. bir mahşe
~ btıibi ~ olduğu ~k ınhidamlar
~~-~ıne gir gıbı milyonlarca 
~ ~ ~ lnıa, ;:ek, eninler, fer-
1· · ıet- · bu ·· l'Çalanma sesleri 
~ ~~leıı, 0 Yle b' h. · ~~°'er her 1!' adıse olacak 

..._ ~ OYtıuy!;rı sarsıyor, dağ-

mn boğazlanma feryatları, imdad ses
leri işitiliyor, Erzurum taraflarındaki 
yüksek dağlar, ayrılmak istidadını gös 
teriyor, topraklar parça parça kopmak 
haline giriyordu. İşte on dokuz mayıs 
1920 tarihine kadar Osmanlı im{>ara
torluğunun son dayandığı topraklar bu 

vaziyette idi: 
İmparator, saltanat ve hilifeti ken-

di şahsında birleştiren, ecdadının kur
duğu bu devleti şartsız ve kayıtsız her 
fedakarlıkla korumaya mecbur olan 
Vahidettin yalnız mütereddi şahsını 
ve tahtını temin etmekten başka bir 
şey düşünmUyor, buna ermek için en 
deni, en sefil tedbirler arkasından ko. 
şuyordu. Hükümet, Damad Feridin 
Başkanlık ettiği kabine sersem, aciz, 
haysiyetsiz, korkak, koca b!r impara
torluğu uçurınak, parçalamak için el
lerinde bombalar tutan düşmanların 
eline ,ayağına sarıJac~: ~~klerini öpe
cek ayakları altında. surunecek kadar 
sefil bir miskinlikle yalnız padişahın 
iradesine uymaktan. onunla beraber 
korkak şahsiyetlerini ne derece düş
kün, ne derece muhtasar olursa olsun 
koruyacak her vaziyete razı .• 

Büyük Roma imparatorlugunun yı. 
kılmasını andıran bu karmakanşık 
deviro kendi devlet!erini. değilse bi
le, ~etlerini korumak, bu. işte şahs~
yetlerini hiçe saymak, ve nıhayet tarı-
h b

. .
11

• kahraman olarak geçmek 
e ırer mı ı _ 

yollarını tercih etmesi 1~ g~len ?.u 
f 'l b 

1 
mes'uliyetlerıni bıle goz 

se ı aş ar, .. 11 k b" 
.. .. l 1 rdı Altı yuz yı ı ır onune a mıyor a · . . . 
h ed Çocuğu ne aılesının. ne 

an anın son . . 
d l 

. . d asırlardanberı kendı-
ev etının. ne e . h. . . 

1 
. d b·r milletın amısı o. 

enne ayanan J w • hilkfım ti 
1 k b

. · ede degılse, e 
aca ır secıy . k' l'k i · ve mıs ın ı -

candan beter bir acız k . } k tin ba§Sıf.., O• 
çınde kalmışsa mem e e .. . .. . . felaketle ve olUm-
ruyucusuz. umıtsız. w • • d" 

h 1 gelecegını u-
le karşı karşıya ne a e 
şünmck g üç değildir. . r 

H 
' .. 1 b. memleket kı her pa . 

e.e oy e ır r arça im-
<'a.sı kopuyor ve kop~ .ııe k:mik par-
paratorlugu· boğmak ı<'Jn t ktarını uza ı-
maklannr, zehirli tırna 

'l'-EURUN ' ıts MAYIS 1931 

hamle giiniidiir ! 
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il Gençlik gününe hazırhk 
İ! 19 Mayıı bütün Türk milleıi için ıençlik ve homle günüdür. Çünkü 19 May,. 1919 tarihinde 
jj Atatürk Sumuna ayak bumq, Türk milletinin botma keçerek ... retten ve zulmetten kurtulmak için h 
ji ona yol pterınittir· Türk milleıi de o günden bugüne kadar Bil yük Önderİll arkaımda yürüyerek ~ 
!! zaferden zafere kopnUf, düpnanlan vatan hududlanndan cLtanYa çıkardıktan IOl1J'll bir daha o feli g 
l! ketlerin tekerrür ·-esi için yeni~ ~hiia ve inlalib hayatına ginnittir. Onun için 19 May11 ta· • 
!! rihte Türk milletinin harekete geçmeoının ve ıençlepn .. inin bir ...,.bolü olarak kalacakbr. ve onun l 
!! içindir ki Türk milleıi, Türk gençliiİ bu tarihi bir bayram günü olarak her vakrt kutloyacaktır. j 
i! Şimdiye kadar 19 Mayıs gençlik ııünü ,yalnız ıpor meydanlarında t-1ıürlere ittirak eden nıahdud 1 
li bir gençlik zümresince kutLıruyorduı HaJ<ikat halde iae bu günün milli mııhiyeti çok geniıtir. Halli Iİ·:I 
ji gençlerle beraber ihıiyarlara da pınil o~ uzere bütün Türk milletinin mayranu olm•ii• nıunzetıir. 

.. 

ii Çünkü ıençlik günü demek muayyen bır r~tla ve muayyen bir ıpor ııohum~ ıırkodaJhk edenlerle 
!! beraber ıüzelliii, hareketi, canl.Lğı, merdliJI, uyamklıjjı, düriioılüğü ideal edınen yurddqlann ıü· il 
Q nü demektir. Güzel insan, hueketli inan, canh insan, meni inııon, uyanık insan, dürüıt i111ıın il 
b idealine baih olan herkes 19 Moym ı.utLımak için timdiden huırJanmalıdır. il 
'·=====:m::=ı:ıı::mı==-~--1 ,_..............,______,,__ _ , 

1 Gençlikten ihtiyarltğa özlü sözler 
En büyük servetimiz vücudü

müzdür. 
• 

Sağlam vücudde sağlam kafa . 

• 
Sıhhat en büyük saadettir. 

• 
l§ığm girmediği yere doktor s:ti-

rer. • 
Sıhhatini seveceksin, vatanını 

seveceksin, iıini seveceksin ve ta
biati seveceksin! • 

Vücudü güzel tutmamak ayıb 
iılemektir. 

adsız, kıymetsiz bir böcek gibi ezilme
ye mahkftm bulunan ve layık görülen 
bir yığın hiç halinde kalıyor. 

!çerden kopan bu kıyameti, dışar
dan gelen bir mahoer tam~ıyoı'. Ga
lib devletler, h1çbir 1ıJ.k. hlçİ>ir kanun, 
tanımıyorlar, Vicdanlarında en küçük 
bir insanlık hissi ihtizaz etmiyor. Altı 
asırlık bir devlete, binlerce yıllık bir 
millete karşı en az bir saygı beslemek 
hatırlarına gelmiyor. "Bunlar da in
sandır, , demiyorlar ... 

Kendi imr.alarile tamamladıktan 
müatreke muabedesindeki imza şerefi
ni bile unutuyorlar. Birer vesile ile 
donanmalarını ve askerlerini lstanbu
la sokuyorlar. Adanada Fransızlar Ur 
fa, Maraş .Antepte İngilizler, Ant~lya 
ve Konyada ttaıyanlar, Merzifon ve 
Samsunda gene İngilizler, her tarafta 
yabancı zabit ve memurlar, hususi a
damlar durmadan. dinlenmeden çalışı. 
yor, memleketin her unsurunu ayır
mak, imparatorluğun bütün azasını 
parça parça dökmek istiyorlar. 

Ordunun silahları, cephanesi alınmış 
TUrke, hatti nefsini mildaf aa edecek 
tek bir kuvvet bile bll'akılmamıştı. A· 
çıkça ''Sen ölecekSin ve ölmelisin; bir 
millet olarak yaşamak hakkından mah 
ruınsun. Her tara.f ına ölüm amillerini 
diktim. Sakın kıpırdanayım deme 
ben buradayım... demek istiyor, 
nefes almak için kalmış bir yeri de 
tıkıyor, 15 mayıs 1930 da Yunanlılara 
1zmir ve havalisini işgal ettiriyordu. 

Herkes aklına gelen çareyi düşünü
yor, taraf taraf cemiyetler teşekkül 
ediyor, galiplere hak tanıtacak yollar 
arıyorlardı. Dil§Jllanların himayesini 
bile istiyenler oldu. Fakat bu sonun
cular milli vicdanı değil, memlekete 
her adımda bir hiyanet etmekten baş
ka birşey dilşUnmiyen padişahın fik
rile hareket ediyorlardı · 

sağhk saklamah! 
insan için bu hayatta birtakım 

kıymetli teyler vardır. Bunlara mal, 
mülk, para, servet gibi adlar ve· 
rilir. Bu kıymetli şeylerin vazifesi 
muhtelif ihtiyaçları karşılamasıdır .. 
Bu türlü şeyleri ele geçirdikçe bir 
kısmını olsun muhafaza etmek in· 
sanın tabii meyillerinden biridir. Bu 
da tutumluluk demektir. 

Türkiyede 
bedeni gençlik 

"Gretıt Britania And The E~t,, ya

zıyor 

Kenıal Atatilrk'iln verdiği hamlenin 

insan se~eti sağlık ile kazanır. 
Mal canın yongasıdır, derler. Fakat 
mal sağlığın yerini tutamaz.· Onun 
için insanm en kıymetli serveti sağ
lığıdı~. Gençlikten ihtiyarlığa sak· 
lanacak olan en değerli servet de 

genç erkekler, iptidai bir askeri jdman odur. Gençlikten ihtiyarlığa sağlık 
la bedeni idman dersleri görebüioekP aaklıyan, en emin saadet lif111mml 
leri klUplere alınaca.ktıirdır. elinde tutmu§ olur. 

hıziyle TUrkiyenin canla ba.gla koyul
duğu kalkınmanın yeni bir misali de, 
"Dinç kalmak,, hususunda. Anadoluda 
başlanılması kararlaştırılan ve geçen 

hafta bildirilen harekettir. 
16-21 yaşında olan genç kızlar ve 

Esasen Türk kadınlarının, yurdu f nsan gençlik ~manında sağlık 
korumaya muktedir olmıya hazır bu. usullerine riayet ederse ihtiyarlık 
ıunınak yolunda karar vermiş olduk- devrinde bile genç kalabilir; fakat 
ıarı unutulmamalıdır. sağlık usullerine dikkat etmiyen İn· 

Gerçi .dünyada ~içbir memleket~n ~n ~e daha genç yaşta bir hastalı
askeri. Türk askerı kadar sağlam bır ga ugrayarak ihtiyarlayabilir. 
mukavemet göstermemiştir. Şimdi------·-------
herhalde eski Türklerin hasletlerini mu bukluğu da temin edecektir. Eski Tür
hafaz& edecek olan istikbalin TUrkiye· kiyenin o eski ağır makam üzere pi
si, bunu yapmakla beraber, fazla ola- nekliyen günleri, artık maziye karıe
ra.k da yurtta.glara beden ve zihin ça-1 mıştır .. 

~"et aı.n1Yor ' topraklar taraf 
tltt'"' bayıe old hiBSini verecekti. 

I' ~,ll10111ar1~· lınparatorluğu 
--lltaı, g~ ... halkm biri birine 

yor. nük\ı· ı 
Türk unsuru padişalıındanbiyanet 

metin~en, vatandgşla."llldan ttında 
-ören· tekmeler, yumruklar a 

Yalnız bri kişi hakikati görüyor, bu 
kıyameti milletin dilediği gibi teskin 
etmek çarelerini biliyordu. O da Mus· 
taf a Kemaldi. Türk milletinin ezeli 
kuvvetine iıtinad ederek hak istemek 
defil, hak almak azmile lstanbuldan 
hareket etmif ve 19 mayıs 1919 da 
Simsuna ayak be.Slll11Jtı. lıte o gün az 
min, iradenin· milli kuvvetin binlerce 
yıllık mukaddes Türk topraklanle 
Tilrkşularının b:rle,.f ği noktada te • 
celliaüıi görmilıtük. O gün altı asır 
çöküyor, 0 gün bUyilk bir i?1par~tor
luğun son ,röl2'esi de tarihın sısleri 
arasına gömülüyordu. 

/amet ULUKUT 

"' uıUyor, bir 



. ,,.. 

1-KURUN 16 MAYIS 1937-··--... --.... ALL NU ·-------·· FLY - SPRAY 
SİNEKLERi, SiVRi SlNEKLERf, GÜVELERi, P1RELERl, T AH· 
TAKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLERI, DEPO 
EDİLMiŞ YUN v e TÜTÜNLERE MUSALLAT OLAN HAŞARA
TI SÜFRELER1Nl ve YUMURTALARINI kamilen yıldırım sür

atiyle kökünden imha eyliyen 

Amerikanın 

- NU 
Fabrikasının maruf ·ve Diinyanm 
Her Tarafında Milyonlarc!l Sahlan 

FLY-SPRAY 
nam mayiini kullanınız. Hi~bir tarafta eke bırakmaz. ettaf a hoş bir ko. 
ku saçar , fevkalftde mUessir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve her 
keseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayinız. Ayrıca daireler, 
mezbahalar , hastaneler, ve perakende sa~anl~r i) in ?toma~ik musluklar
la mücehhez çok elverişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 
ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

ALL • NU markasına dikkat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrübe sizi 
tatmin edecektir. 

Deposu: İstanbul Ecza deposu, Aşir Efendi caddesi. 

Türk Hava Ku·rumu 
aayük PiyangoSu 

2. inci keşide 11 Hazir.an 937dedır. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 
ikramiyelerle 

iki 

15.000, 12.000, 1.000, 
( 20.000 ve 100 000) 

adet mükafat vardır. 

liralık 

liralık 

Aynca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü. 
çük birçok ikramiyelerle amorfileri havi ofan bu zengin plandan istifa
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz .•• 

Nafıa Vekaletinden 
20 Mayıs 937 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti mal -

zeme clCSilime komisyonu ·.odasındi:ısl:OO lla "Jnuhammen_beôelli 110. adet mü.;
hendis çadırı 123 adet amele çadın 41 adet hela ça'ıiı.J2.~il2!.nje.- •htnyo.:2'8PJC.t c 

kapalr zar f usulile eksiltmeye konmu§tur. Şartname ve buna müteferri diğer ev -
rak 127 kuruş mukabilinde Ankarada Malzeme Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1898 liradır. 
Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı nüshasınlda inti~ar 

etmiş olan talimatname dairesinde. ;V'ekiletten alınmıı müteahhitlik. vesikası ib -

razı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 20 miyıs 93 7 perşembe günü sa

at 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (1106) (2479) 

TUR"GE-NiEV _ 
Şüphe yok ki dünyanın ~n 

büyük Tomancısıdır. Değerli y~-
2ıcımız Si.ireya Sami Beı:kero ta
raf mdan dilimize sev-ı:ile.n- ~'lLK-. 
BAHAR SELLERi,, ile ·~t:lZA,, 
romanı bu büyük romancının en 

' 

giizel eserleridir. Bunları mutla
ka okuyunuz. -

SATILIK, KiRALIK 
~ Müteferrik ve saire 

SATILIK APARTIMAN k SATILIK ye KiRALIK 
· 1 - Kısıklıda Kü2:ikçamlıca caddesin. 

--------------- de Boğaza İstanbula ve denize na-

T i F Ü B İ L zır fevkalade havadar ve içinde 

12 -Amavurköyü ile BebC ~ 
Vezir köşki;i sokağ~~dı od'1' 
biri üç ve diğeri dort v-r .J 

Dr. iHSAl"t SA Mi 
fifo ,.e par:ıtı fo hasta lı k larına tutu ~ 

mama~ için ağızdan ıiınan tifo hap 
larıoı r t liç r a h atsızlık vcrmeı:. r !er 

içilir kuyu suyunu, müteaddit 
meyva ağaçlanru ve ıramları havi 
bir kö~k hem kkiilık ve hem ıatı • 
lıktır arzu edenler Yakıt propa-

• apar"°""""" hamam suyunu havı ~ 
ccle satılıktır. Talip 0 

lŞ ARIYOR bit 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. • ganda servisine müracaatlan. 

13 - Altmış yaşında dinÇ iti 
kapıcılık bekçilik arıyor t1'tı: 
rin servisimize müra~~~ 

SATILIK KOÇUK APAJl a l•--··-------..ıll ~SATILIK ve KiRALIK 

KVRllN doktoru 
Necaettln Atasagu l 

2 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesin-
de büyük üç adayı bahçeyi havi 
bir köşk hem kiralık ve hem satt· 
tılıktır. 

SATILIK ARSA 

14 - Arnavutköyle Bebek dal 
sokak içinde ve içinde dôff 
bulunan iki daireli 3 v~ 
lı hamamı havi apartı ~ 1 Her gün ı 6,30 dan 20 ye kic\.aı }" JIP" 
tır. Son fiyat 5000 .. 'rafl't'I' 
lilerin servisim~ze murp"5 

ağaçlan ve suyu bulunan bir arsa TERCÜME iŞLERi VE ':in 

Lfüelide Tayyare apartımanlarrnda daire 3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı-
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. lan etrafı duvarlı ve müteaddit 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ' kl!dar 
muayene parasızdır. 

Or. Hafız Cemal 
LOK?tlAN BEKİM 

Dahiliye Mütehauıtı 
Pazardan başka gllnlerde öğleden •ııçmra 

saat (2,5 tan 6 yaı kadar l staubulda nrvan 
yolunda (104 l numaralı hıısust kabln.eSln<!• 
tııı.staııı.rını kabul eder. Salı, cumnrtesı • gllD 
ıert sabah "9,5-12'" l!aatıerı hnkntl fukaraya 
mnhsuı;tur. Muayenehane ve ev teleton · 
22398. Kışlık U:Je!otı: 210H. 

..... 

KURUN -~ 

,A~ tık 

S aJlık 
6 n~·lık 

\"ıllık 

ABONE TARİEES/ 
. . . 

1\1 ı•mle ket 

lflnıle 

150 
.400 

dı~ında 

273 
7.'10 

w 

1'ar1Ccsindcn Balkanlar için ayıla 9tW".ar k 'I• 
ru11 dU~lllUr. Poota blrllğlııe girrıllyen yııl' 
lere ayda yetmiş beşer ku~ruş :ı:ammedtllf'ö" 

Adresini değiştiren a boneler 2!) l<uruıı 

ö<.lcrlcr. Cönd<'T-Vllyenlertn adrcaltrl 
dcğl!'jtlrllmez. 

Sahibi: ASIM US 
Ne;erlyat Direkt örü : Refik Ahmet <::evPngli 

o 

-BIRE" 
Jooo;, 
VEREN. i 

ehven fiatla satılıktır. 15 - Fransızça, Almanca. bll 
SATILIK KAGiR HANE Türkçeye ve T:irkçede~.,ıııt' 
4 - Beyoğ1unda İstiklal caddesine ya- lara tercümeler ve bu ;uir· .J 

km Bekar sokağında 10 numaralı rine dersler kabul ar' 
b h 1. 1 . . . ı· •e rıı 9 odalı a çe ı ve ayrıca çamaşır- eden 'Crın servısım .. 

lığı ve çamaşırlığmda iki. odayı ha-
1 

lan. 
vi kagir hane satılıktır. SA Ti LIK KAGiR KO_N~"ıok,)I' 

SATILIK KAGiR HANE 1

1

16 - Nişantaşında birıncı So~ 
5 - Çemberli taşta Peykhane caddesin- beş odalı Marnıllf8 • . 

de kagir 18-20 odalr iki kap 1ı dört ı lamur Yıldız ve MecidıY'_, ~ 
· ad·" katlı apartıman tertibine elverişli kadar nezareti fevkal ·f/JJ 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele- partıman tarzında tak~itl 
"k tr;r 

ri havi kagir hane çok ucuz satı - vagazı tc:rkos, elektrı . k~ 
Irktır. • vasi bahçeyi havi kigır ktıf 
SATILIK· HANE ARANIYOR tuan ı 7000 liraya satılı "ıt 
6 - KadıköY':inde Moda caddesi Baha- olanların servisimize mu 

riye Rıza paşa taraflarında yeni ya- SATILIK AHŞAP HAN~1~1 ı 
pı ev veya apartımanr olup da sat- ı 7 - Maçkada aktar so~ag a'ııf'P 
mak istiyenler en son fiyatlarile lı ve bahçeyi havı ıctıf• 
bizzat. 2500 liraya acele sattlı .. .,,.,~ 

ELE · · e ınu•~ SATILIIÇ .S~CCAD R ARANI • olanların servisımız 

YOR MUHASiP bC 
7 - Az. v~ -temiz: kullanılmış Isparta 18 - Bir müessesenin 111~::~ ti 

2. 7 Ox 4 boyunda halı ile Acem ve da re etmekte olan bı. ·n ıı'ıı 
Is_parta seacadesi olanlar bizzat. nin müsait zamanları ıçı ecıe 

iŞ ARIYOR tik aramaktadır. Arzu 

8 :..= Y_!ikt~... J?e!!!ı Tiı;;ar~t m:kte~i servisimize· müracaa..tlar1•" 

_ ~-~~z-~ ~!c!!S,!~_y-ck~le_t!~den çark LiSAN D.ERSLERl dersler 
çı ~ehadetnamesini haiz ve maliye 19 - İngilizce, Fransız~ daıl 111', 
hizmetlerinde bulnmuş bir genç rübeli profesör tarafın 11,ıır 
çarkçılık ve muhasiblik arıyor isti- ]er. kollejler için tale~öY tl~ 
yenlerin. Fiyatlar müsait. l{adı Şii~ 

. d }1act 
DiKiŞ MAKiN_ ESi ARIYOR neması cıvarrn a • ...tıer 

d · ~ r se .. • 01 9 - Singer veya Navman markalı az kak No: 10 ıge . ·ıe 
. visııtl1 

· kullanılmış el veya ayak dikiş ma- talıp olanların ser 
ki nesi· olup da satmak isti yenle - caatları. V . 11.5 , 
rin. ,.. SATILIK EV ARANJ'YR nc•Y' ~~ 

SATILIK KAGiR iKi EV 20-Fener yolundan aos:~alı 1"$1 
1 O - Şişlide _Şifa yurdu civarında 3 olan sahada 3 - 4 811ıyof· ı 

b. ev ar ıf' 
katlı l>c er odalı bahçe terkos ve ma~but satılık ır fiY't " 

_ • elektriği vahi iki ev çok" acele sa- mak istey enlerin 60\1'.lit' ıil 
.trlıktır almak istiy: nl=rin. dair izahatlarile servısı ,-< 

: SATILIK MÜFREZ · ARSALAR caatlarr. tt118Jc ısı,. 
• 11- Maltepe il :: Bostancı arası ndaki Bunları almak v_eya 5~p.J(l'f ~ 

Küçiikyalr ıstasyonu ittis11inde ı 7 terin Ankara caddes:nde da se' 
parça mufrez arsa tamamı 20.000 dunda VAKIT Propağatl 

arşıı-:~:-::· f,..,.ia,.,t:-:::_la=r=u=y=g""u==n==d==u=r.======m=u=·r=ac..,,a=a=tl~ 

TARLADIR l Mµhim kolayhklar 
A!ağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 

lan olanlar. 

Bir Kart ~I 

,, j • 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir adam göndercrelclc 5er"jt 
veya b:zzat geıere 

temas etmelidirler. ~ 

VAKiT PROPAG 
SERVİSİ 

ANO 
·• it' 1' ~e) 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zçre a!lağıclaki hususlar<la kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşı:lnüp halledece~, iş!erini görecek -

tır: • 

1 ·- Mobi!Ya, e§ya vesaire satmak ve

.. y;ı. almak istiyenler, 

~ - Katip-. mu~asip, hizmetçi, aşçı, işçi 
· is~ir.cnter ve bµ hizmetlere ~alip olan· 

lar. - r 

3-: _ _ Kiralık. s~tılık ev, ap~rtıpıan , dük
. klnr ma~aza arayanlar. Kiralamak, ki

~y~ vermek. ~lmak veya satmak is -

tiyenkr . • 

.\.'-·Ders vermek veya almak istiyen· 

atıı'I' _.fi , 
5 - Otomobil atmak 5 cY 

!etmek istiyenler. 1' "'1' ,. 
6 - Radyo almak satı11a er'ııııı!I, 

. k . . 1 • t ıerıı ettırme ıstıyen er. "e)' .,.1ı ,,. 
· ek ·ıv- ,~ı · 7 - Tercüme ettırın ııı ~ '.ı. 

. . ' l r bıl ,.ı!ııl ,.Al' 
!er yapmak ıstı yen e ~ar~ ,.IJ'-

1
.; 

kolaylıkla ve emniyet~ ,.,.ot ;t I" 
bilme !eri için ( V AKI uıcr1',11cl# 
DA SERVİSİ) nde ~ıı t>iirO "" ~ıı' 
olmak üzere ayrıca bır ·''~ ' 
• • • IJlr' 

tırmıştır. yıt 

Müracaatlarda hiçbir ıca ··~· 
• ,,.J'fır 

maz. ;19', 

Vakit Propağarıdll:'d- ~1" 
Vakit Yurdu Ankara 

1
,fO' ,,,C 

Posta kutusu 46 ı-e" V 
Telııraf: Propaı•" 



tik teminatı 
Senelik Muhammen 

~'°lltkö 
A~ ı ~o Ylindc Lütr· .~ · c., ıye mıhalleıindc 
, \'ıı.ı_ •. 
< 27 "lO>'Ü 

kirası 

3,60 
48 

~ }io. lı ~~c Lütfiye mahallesinde 
t 11~ltdt 36 2, 70 

ltı}' IClllti &C J'k ki: 1llt ~tih" ne 1 muhammen kiralarile ilk teminatları yazılr olan ma-
lya, ınden itib 938 i bıı "criJlll k •. aren • 939 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı 

4 lıınrnad e~ uzere açık artırmaya konulmuı ise de belli ihale ıününde 
t "a21rn tn'..g~~d:~ .. artırma 21/5/937 cuma gününe uzatılmııtır. Şartname· 

C 

~khuz Uourlugunde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk 

' ıı~ veya m kt b"l ~'t.. t buıu e u ı e beraber yukarda yazılı g 'nde saat 14 de Daimi 
~ nnıaltdırlar. (2792) ----'loo Cinai 

'~ttrc 82 
loo 'be . &antirn eninde) 

Ilı ıı 
re ı2s ) 

ısa 1\ b . ıantim eninde) 
A. ıtlttr tıı 

Beherinin mubammen 
bedeli 

27 kuru§ 

53 ,, ıo aantirn 
'qjt • c 9Q ) 

' •antim • d) h.. htıi emn e • 

ilk teminatı 

62 lira 92 K. 

~.._~il ) 25 " 

tı "c Ptııır "c Hak' . . . . ~t, }i .. ltıııhaın ımı~etı Mıllıye mektebine lüzumu olan yukarda cinsi 
~ 

11 
Uıtıurı, men bedeh yazılı olan 3 türlü bez açık ekıittmeye konulmuı

~ t~~lı k."\'e §artnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
bııılbı~Ctub~~unda yazıtı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat mak· 

·~ltdırı e beraber 31/51937 pazartesi ı;ünü ıaat 14 ıde Daimi Encümen. 

lt!r ar. (2793) 
~ 1Yt ... • , "11'1 1 ı: ~n o2 1a 1 d. "fa, c 1!ı 

1 
.Y1 ı mer ıven arabasına lüzumu olan 38X7 boyunda 7 tane 

l'tttı~clcı t!h ~tık açık eksiltmeye konulmuttur. Bu lastiklerin btpıino 
ıtı...~'t~tt 2

490
rn; olunmuıtur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebi .. 

• ~ lı. .. -ı Veya o. lı .kanunda yazılı vesika ve 64 lira 50 kuruıtuk ilk temi. 
~l'ltnat d tncktubıle beraber 25/5/937 salt günü saat 14 de Daimi Encü. 

PARA.LAR 
• Sterllıı 627 - Pezet.a 

Dolat 126- •Mark ~.-
• Fr&nll 113 - • ZlotJ 23-

LINt 12S,- • Penso 2~ -
Belçika Fr Sf..- •1A1 

,,_ 
Drahmi 2-l. - • Dtıı&r !ıO -

• tntçre F'ı :>7S - Yeu 

•Leva 2.>- • Kroo [l'veç 52 -
FlorlD ti6.- • Alt.ılı 1000 • 

•Kron Çek. 7:> - •Banknot ~:>:> 

•Şilin AVia 23 -

ÇEKLER 

• .LıDDdra 626- •v~ 4.1975 

• N9Tl'orll 0788\ • Madı1d 13 6980 

• Parti 17 612:> • Berllll ı oos.ı 

• lıW&.Do loi 9875 •v....,.. '1630 

• BrWuel 46533 • BucSapaffA SD'ii~ 

•AUU sao • BtUa .. 107 fıOi:> 

s 4188 •Bel~ S4 :Uj() 
•Ceııeorn 

• 8011• u3~•i:ı • Tokol>~ 2i"4S 

• Am.lterdaat t 4ô6V • lııt01ko•• ~H7ô:l:> 

•Prat 2'16230 • Stoltbalm 30082 

ESHAM 

• iş Bankası 9SO rramn1 

• A.Dadcllu 23 iO •cımeııl:D ıs~ 

•Reji 1,6S Utı)'OD Del. 

"7· 8&)'11)' . - ... lr Del -
llerkes &nk S9.75 8al78 .-
u.m,orı. - '8rlr m. eer.-

BomonU 9. Telef OD 

ıattkrazl•r T•hvlller 
• llUT.Sor. I ~'3 aekt:ril& 
• • • • D 2015 Tnmft1 

• • • m ~.15 R&Jıtm 
llt1k.OahJ1f :ıs - • AMdOIO ' '° -
ICrpDl !l'•JlL 00.- • A,D8dolD D •0.-

18ZS /o M • - uadOhı m 
& ı:nurum oo 2s • ııum~ııail A 4.4 30 

ı .. ---or .. ----
N l ŞA NY AN 

Huta.la.rmı bergiln ak,a.ma kadar 
Beyoğlu, Tokat.Jıyan ote1i yanmdı 
Mektep aokak 35 numaralı muı· 

yeneb&ne.ıtinde tedavi eder. 
Tel: 40843 Wlj 

9-ıroıtUN 15 MAYIS U37 

D ... -.vlet Demıryo!.'arı ve Limanları işletme 
Umum idaresı ilô.nları 

lstanbul banllyUsunda mühim tenzilat 
• Flo'">:a, Yeıilköy, Bakırköy aibi aayfiye yerlerine ait demiryol banliyö ücret 

lcrı pek zıyad.c indirilmittir. 
Her gün istcniıdiği kadar seyahate müsait olan on beş günlük, bir aylık. üç 

aylık abonman kartları gündeJik mlinascbette bulunacaklar için çok ılvc:-i§tidir • 
Uç aylık bütün bir uyfiye müddeti için, abonman kartı alındığı takdirde 

verilecek para: 

Ycıilköy, Florya • İltan bul için: 

üçüncü mevkide 775 

ikinci mevkide 1107 

Bakırköy • İstanbul için de: 
554 
775 kurut-

tur ki ıefcr baıına isabet eden miktar 3.5 kuruıtan ibarettir. (1237) (2754)' 

Devlet Demlryollarıoda: 
Ailelere malısus mülıim tenzilat 

. 1 • ~a~.irandan • Eylül 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihte l>-lşlanmak 
şartı le. donu~ kısımları iki ay zarfında muteber gidi~. dönüş aile biletleri için: 

Bir kişiden tam ücret, dif erlerinden bunun yüıde yirmisi alınır. Biletler, üc. 
retin 'iO 20 ıi mukabilinde bir Ay daha temdit edilerek üç aya iblağ olunabilirı 
Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. ( 1236) (27 56) 

Yalova Kaplıcaları 
Açıldı 

Mayıs ayında 
Otel Ucretlerlnden Çok teozllAt yapılmıştır 

iki ki!i için 

Kuruı 

Bir günde kahvealtı 
Öğle, aqam, yemeklerile 

Otel jicretleri 

Bir ki§i için 

Kuru§ 

265 480 

Mayıı ayında: 
Sayın mütterilere bir ko1aylı1c olmı1cüıere Yalovada bir guo bir gece vcyahu' 

iki ,ün iki gece katmak istiyenler için tenzilatlı komple biletler de vardır. Bun· 

tar köprü gi!eıinde aatdmaktadır. (Bu biletler ücretinde vapur • otobüs • ban. 

yo • yemek ve otel dahildir.) 
Mayıs ayında her hafQ cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya bir vapur 

kaldırılmaktadır. Ayrıca 15/Mayı&tan/ itibaren de Yalovaya sabah ve akşam 
vapurları ilave olunmuıtur. (2788) 

--~-ı rrlar. (B.) (2674) 

KURUN kitab tefrikalı 1049. nupraclanberi Küsük ~rd - Jnailizceden çevrilmit aile romanı 

" • 

• " 

• " 

... 
•lMI •t: 
u 
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lstanbulVakıflarDirektö1Lüğü ilanları 

Kıymeti 

Lira K. 
:207 00 

293 26 

601 95 

Pey parası 
Lira K. 

1 S 55 Fatihte K:irmaati mahailesinde '207 ımttl'c marabbaında. 
ki Kirmasti camii arsası 316. 

22 00 Mahmud ıpaıa Hacıküçük mahallesinde Kürksühnnı iç. 
han fevkanisinıde 11 No. lı oda. 4158 

45 20 Çelebioğlu Alaaddin mahallesinde Yeni cami ;ıvlusu 
abacılar sokağında eski 72 yeni 76 Nr. taj 45 No. h dük
ktmn 112 hissesi. 4880 

Yukarıda yazılı olan üç parça emlaksatılmak üzere on be§ gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılrruştır. ihalesi 27/5/937 per§embe günü saat 15 de :fapılacak· 
br. isteklilerin Mahlü!at kalemine gelme teri (2664) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
İdaremiz mülhakatında açık ve ..a&ılacak memuriyetlere imtihanla rr.emur 

alınacaktır. imtihan istanbulda 31-5-937 Pazarte · günü saat on üçte Sirke
dde inhisarlar Memurin Kursu binasıni:la yapılacakbr. 'İmtihana girmek iste • 
yenlerin aşatlaaki evsaf ve eraiti haiz olmaları gerektir. 

ı. - Laakal orta mektep tahsilini bi tirmi!} olmak. 
2. -Askerliğini "fiU veya kısa hizmetli,. bitirmiı olmak. 
3. - 21 yaşıridan aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 . - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsırlığı bulunmamak. 
5. - iyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki §artların muhakkak tevsiki gerektir. 

imtihan mevuzo şunlardır : 
ı. - Hesap: Adadi mürekkebe, taksimi gurema, 'Halita, Tenasüp, Faiz, İs 

konto. 
2. - Hendese: "Satıhlar, hacımlar,, 
3. - Muhasebe-: ''U'&ulü ıdcfteri., 
{;. - Coğrafya: "Umumi ve Tµrkiye,, 
5. - Kitabet: "Prta tahsile göre,, 
Not: 

'A. - imtihana girmek isteyenler §tmdiden bir- dilekçe ile ve evrakı müsbi • 
telerile üç adet fotoğrafla birlikte idaremiz memurin §Ubesine müracaat C"tmeli
klirlcr. 

B. - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ecnebi 
lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap verenler tercih edilir· 
ler. (2731) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Maliye Revairinldc yangından korunma tertibatını ikm;ıl ıçın mübayaasına 

lilzum görülen nümunesi vechile 250metre hortum 25 çift rekor 25 lana oto• 
matik, 25 .sargı, 25 caoı~kan l4 kanca 2 yirmi, 3 on b~§ ve S on iki metrelik 
ip merdiven, 25 yangın zjli .30 çuval, 3 ip ve 20 su kovası ceman sekiz yüz 
doksan dört lira on bq kı.:r:.ış üzerinden açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

İE.tcklilerin nümunelerini görmek ve §Craitini öğrenmek istiyenlerin 27 / 5/ 
937 pergembe günü saat on dörtte % 7,5 pey akçelcrile Milli Emlak mü. 
dürhigıinde toplanan komisyona müracaatlan. (M.) (2690) 

'f 

-- -- --·-
GOntOk 

1 

[R~!?!~ 
ÖCLE NEŞR!YATI: 
12,30 plllklıı. 'il'Urk mmıiki!i 12,ı!O :tı1.n.dhi 

13,00 Beyoğlu Hail ' ,sWterit ikolu taraftı:•! 
dan bir temsil. 1',00 Son. 

AKŞAM NEŞR.lYATI: 

18,'30 plAkla da.ruı mustldsı 19,20 konfera~ 
Ordu r;aylavı Selim Sırrı Tarc&n "(Çltıcuk 

terbiyesi) 19,45 konferans: Halk P'1rtiıii 'na• 
mmo.: Hıfzı Tevfik (Sporun fevaidi ha1iknı· 
da) 20,00 Müzeyyen ve 'B.rkada.şları tanınıı.ı 

dan Tilrk muelktst ve halk f&rkıları 20,31) 
Ömer Rıza tar'afnıdan arabca söylev ::m.~5 
J.luzaf!cr ve arkııi!aşlan tarafmtt:;rı TUTi( 
musikisi ve halk earkılan ( :at ra,_n)I 
21,lG ORKETnA: 22,00 Matbuat U. 'M. lat. 
.MUmcsslll Net:ct Halil Atay tarafından 
Tilrk Nun:ın dostluğu hakkında birkaç söz.. 
2Z,l5 :Vatis ~re arkad.46lan tarafından Yır 

nanoa arlnlar .22,30 ajan.1 ve borsa haberi.e
ri ve ertesi gUnün pro.,,"'8.mI :23,00 aon. 

Takvim 
P.AZAa 

T6 ılıılayuı 

:5 R. evve 6R. evvel 
c;Uo doğuf'J 442 Aıı.1 
Gün batJfl t9,21 19~2 
Saba.b oam azı 3 .• iO .3,80 
Oğle oamazı 1210 nm 
(k1zıı1J O&WUJ 16,01 16 07 
Akfam namu:ı 19,21 19~M 
Y ateı na.mazı 21 .10 ~US? 
[m.&JI 2:17 ~.'3n 

Yılaı ıeı.;eo (1>ıiler1 186 ,. 1 
Y il tn lta.l llD ı;tn le r ~9 ~28 

:::m Birinci smıl Operatör •• 

Or.CAFER l'AYf AR 
Umumi cerr.ahi Vt! sinir, dimağ 

cerrahisi mütehaseısı 
Paris Tıp F a'kültesi S. Asistanı 

· Erkek icadın ameliya.tları~ dlınağ 
estetik • "Yüz, meme, kano bu· 
rufiUklukları, ;Nisaiye v.e doğum 

mütehassısı 4 

• Muayene: Sabahları Me 'Cı• • ı 
S den 10 a kadar il ilf ~ 

öğleden sonra. ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

:::::::::ı No. 1 Telefon: 44086 m.".:u 

.A.W.Rlh m ıı · 
~ ıa..n.na..n: 

&~likadaila IWil •dkl.fınfla il Nt>. 1 DDN ve 
"hanesındc sakin iken, 24/1/937 tarihin.. UL. 
c:lt oıye.fat dcıı "V~ .s90..a N o. h &.palı ıa· TERCU M E K 
siyetname tanzim etmi§ olan temyiz a u Jrlan il• 
ma'hktmesi binmı rdsliğindtn müteka. b ate 
it 1\li Rıza Birbilin vas'iyetnamcs~ açıla· ıa one Olfft 
cağından müteveffa zimmetinde gerek koJaylıkl 
asaleten ıve guek hfaleten lacakları 

olan wya mumaikfain .borçları bulunan 
ve herhangi bir suretle hak talep eden 
veya mirası hakkında malumatı olanla
rın ilin tarihinden itibaren bir ay zar· 
fında mahkememizde .açılan defte.ti mah 
ausuna ikay.ıt v~ tcsbit ettirmeleri :ve 
bu müddet 1Zarfmda altoaklannı veya 
talep ettikleri hcrhanıi bir hakkı kay.ıt 

' ve tesbit cttirmiyen zevatın mirasç.ılara 
nt şahRn ve ne de ttttkt~ izaf~ten 

müracaat edemiyecekleri malUm.lım ol. 
mak üzere keyfiyet kanunu medeninin 
534, 561. 562. ve 569 uncu m•ddtlerine 
tevfikan ilan olunur. (Y. P. 1427) 

--------------
Sultanalunet bir.inci kllh hukuk mah. 

kemesindı:n: 
Davacı tütüntü Hüseyin Fcv:cinin Le. 

lelidc Çoban çavuı pir Fitnat sokak 
eski .26 ve yeni 2& s~ılı evin &lt k..,.tmda 
oturan öğretmen Güzide Bulak alc_ybine 
açtığı 100 lira bedeli icar davasmdan 
dolayı gönderilen 'davetiye müddu. 
aleyhin "k&ı:rıetgalunın me~hulipti hne· 
bile geri çevrilmiı ve 20 gün ımi.iddetle 
ilanen yapılan tebligata rağme11 mahke. 
meye gelmediğinden gıyaben yapılan 

duruşmasında: 

Müddei tarafından ibraz edilen kon
turattaki imzanm ehli tukuf marifetilc 
istiktabın icrası hakkmdaki isteği mah· 
ikcmecc ıkabul edilerek mübrcz .konturat 
ta.ki imzanın ehlivukufça istiktabın icra· 
aı UlfJ/g37 tarihine raslilya.n cuma eü. 
nil aut H tayin kılmm.ıJ oli:iufıından 

.istiktab cünü mahkemeye celmtdiii tak 
dirde istiktabtan kaçınmış sayılacağın. 

dan bahsilc muameleli gıyab karanmn 
müadeaa1cybe ilanen tebliğine -ve mah
kemenin ac 11/ 6/ 937 tarihine r.aslaayn 
cama &ünü :saat on dörde bırakılmasına 
karar verilmiı o1duiunlan istiktab &ünü 
gelmediği 1akdirde istikta~an kaçınmış 

Memlekette okUDI 

ya~ymak ve kitap tedai' 
18.§tımıak .:maksadile 
rın kitapları jgin her 
.r.işli ve pratik bir ab 
.uulmU§tur.. l inci ıdts~ 
tkitaba kadar olan on c 
serinin .ıabopes.i ô:l6 le 
nun 236 kuruşu peşin \'e 
dan sonra her ay bir Ur 

11 inci kitaptan 20 
ka~ar lbian cm öilUik ~ 
abonesi 504 kuruştur. 

iJClfin vermr ve onaall 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan ;;o . 
kadar olan on ciltlik 8 
abonesi 532 ıkuruŞtUI'; 
p~lıı verilir, .andan 
bir ira verilir • 

-31 inci acitaptan 41. 
kadar olan 01:1 dttlik 4 
'&bonesi 520 kuruştur; 2 
verildikten sonra her ray 
denir. 

4 ı inci taptın :il 
kadar Olan on ciltlik 5 
abonesi 4 kur.upr~ l 
peşin verilir ve her aY 
nir. 

50 kitaba bırden abOI' 
tiyen:Jer pe.,c:in B lira 
taplarm tamamını alJr 
.her ay a Jira ödiyerek ö 
sapluını kapatırlar. 

51 inci klta.ntaıa 60 :r .• 
kadar olan 6 11nc1 aerio• 

'4-36 kuruştur. 136 sı pe§ 
,,..~ her ay bir lira öde11fr. 

Abone Olmak içUI 
yı.:.üuna müracaat edil 

Telefon: 243VO btSD 

~ayılacağı tebliğ makamına kaim olmak llllJıl~llllıı-lıılll~llllllı-llıl•'ı 
üz:ere ilin olunur. 



O'm§HH/H en /A
//gH/ O// 

Yirmi yaıına gclmiı olan 
atlar art.ık ihtiyarlamış sayılır

lar. Bu faydalı ve zeki hayvan
larrn bizim kadar yaşamadıkla
rını herkes bilir. Fakat bunun 
aksine olarak Londrada bundan 
çok fazla ömür şüren bir at 
vardır. Bu hayvan, zengin bir 
Lorda aittir. Yaşı kırkı bu'muş 
tur. Gayet güzel bir ahırda ya
tıyor, iyi besleniyor. iyi bak~
lıyor, hiçbir iş yapmıyor. On 
yıldanberi bu halde yaşamakta 
ve dünyanın en ihtiyar atı sa
yılmaktadır. 

jnce kulaklar 
Bazı adamların kulak zarla

rı pek ince olur. Şiddetli sesle-

Küçük bf/gi/er 

11ti ahbap çauuşlar 

~ 

.! 
! 
J 

Kus 
fstanbu/d;ı Askcrf rnOzcye 

gı~enlcr Kös.ün ne olduğ11nu 
bilirler. 1rine iki adam alacak 

kadar büyük geniş bir davul. 
Bunu kocaman tokmaklarla ca
Jarlar, bildirilmesi icabeden şey 
ler.i, bundan çıkan müthiş S<'S· 

lerle ilan ederlerdi. Bu, Yeni~e
riler zamanında idi. Medenivet 
memleketimizde ilerledikçe, ilan 
usulleri daha mükemmel.bir ha-
le keldikçe Kös de ortadan kalk 
tı. 

Resimde gördüğünüz de bir 
nevi Kös.tür. Bunu hala Afri
kada kııllanıyorlar. Ve ilan c-

. ' 
dilmesini istedikleri §eyleri bu-
nun'':> hiMirivodar. 

ri işitmekle iztırab çekerler. 
Bunlardan biri de meşhur mu
siki ustadt Moz:ardır. Bu adam, 
botu sesinden.hiç hortlanmaz. ya 
nında boru çalındığı zaman ku-

Boncuk kedi. hndık \tö· 
pek kü~üktenbcr\ bitlikte ya
şıyan. b\ribiilerini çok seven iki 
arkadaştır. Hiç ayrılmazlar. Biri 

:gibi boncuk bir otomobile bin· 
miş. Fındık da onu arıya arıya 
bulmu~ biri ofomob'ilde, öteki 

otomobilin tekerleğine binmiş 

camdan görüşüyorlar. 

~ ·~ 

~' -,-..... 
lak rahat.sıdığına tutulurdu. 

Evle blrlllıte 
seyahat 

ötekini görmese muhakkak a
rtr bulur. Resimde gördüğünüz 

.... .,... 
;- I \, 

c> 

Bir evin timendiferle taşm
dı ğını hiç işittiniz mi? Tabit 
sizin gibi kimse işitmemiştir. 

Böyle iken geçende lngilterede 
bir adam evini yıktırarak en 
küçük taı\anna ve bir avuç top 
rağma kadar herıeyi toplattı• 
rıp vagonlara yüklemiş. Bah
çesindeki ağaçları, çi~kler.i def 
Bütün bunlar on yedi vagon tut 
muş. Ev sahibi de geçip bir va
gonda ofurmuş. 

Bütün bu döküntüleri başka 
bir yere götürüp evinin aynini 
orada kuracakmış. Evile birlik
te seyahat etmek buna derler. 

cevabı veriyordu: 
- Hayu, bizi hapsedc -

ceklerini 8allma. Mutlaka öl
d\ireceklcr. Benim yalnız 
bir ümidim var. Belki Türlt-
ber kaçml§ ve bizi "kurtar -
rnak çarelerini aramaya düı
müştür. Eğer talihimiz var -
sa kurtuluruz. 

Türkber, Mustafa çavuş 
ile Apdultahı beklerken vah 
şilerin etrafını sarmıı olduk: 
larr yere yakın gelmişti. Bu
rasını ·zabite gösteriyordu: 

- İtte yüzbaşım, §U ,ile • 
ridcki ağaçlıJc yok wu} Li -
langi vah,ileri orada birden
bire iizerimc atıldılar. Ben 
çavuşla Apdullah1 bekliyor
dum. Atıma binip ·Üzerleri
ne saldırmak.tan baıka bir 
çare bulamamıştım. 

Zabit :uzaklar.ı gözden 
geçiriyordu. 

- İtte. dedi. fU ilcridelc'i 
ağaçların arasında: hil'§eyle • 

Müşkül bir çıkış 
Bu resimde gördüğünüz a

dam, Alp dağlarında gezen bir 
aeyyahdır. Bir uçurumdan yu· 
kanya pek müıkül bir hareket 
yaparak çıkmaktadır. Bu adam 
ayaklarına ve omuzlanmn kuv 
vetine dayanıyor. Vücudünün 
ağırlığını bu suretle müvazcne 
haline getirdikten sonra derece 
derece ayaklan ve omuz1arile 
yukanya doğru doğru çıkıyor. 

öfkeli birşeyler söylüyordu. 

rin hareket ettiğini görüyo -
rum. Galiba herifler ora -
dalar. Vakit kaybetmeye 
gelmez. 

Sonra arkasındaki asker
lere bağırdı: 

- Son sür'atle, ileri.yel 
Bulunduk.lan tepeden yıl

dmm gibi inmeye başladılar. 
Önde wbitle Türkber 'bun -
lara yol gösteriyordu. Sık 
ağaçlığa girecekleri sırada 
müthiş bir uluma işittiler. 
AğaÇlığın önünde nöbet bek 
lcmekte olan vahıilcr, mız -
raltlarile bun\ann üzerine sa\ 
dmnak istediler. Z&bitin bir 
kurşunu en öndekiyi yere 
merdi. Daha ild kiti ytJVar
lanınca ötelc.iler kaçmaya baı 
\adılar. 

Fransız ask.erleri bun\ann 
peşini bıralc.ma\c -Lttemiycrek 
~acM~a da\dı. Önde giden 
zabit ile Türkbcr korkunç 
bir manzara ile karplaitı • 

7 ermigenin yolu 
Gündüzün küçük kardeşi 

kırmızı balıkların şiıesi önünde 
durmuştu. Balıklara pek ölkcli 

lar: Vahşiler, birer ağaca 
sım sıkı bağlamış oldukla -
n Mustafa çavuşla Ap • 
dullahın karşısına geçmiş, 
türlü türlü zıplamalarla eğ • 
leniyor, arada sırada da, gü
ya öldürecekler gibi, üzer • 
lerine mızraklarile yürüyor -
lar, zavallıları her dakika bir 
ölümle korkutmak istiyor -
lardı. 

Zabit bunların arasına a
tıhnca ilkin oynıyanlardan 
birini 'bir kurşunda yere ser
di. Ötekiler ne olduğunu 
birden anlıyamamıı\ardı. 
Türkbcr Atından inerek ça
VUfUn bağ\armı Çözmeye 
koıtu. · 

- Görüyoraunya, tam 
vaktinde yctiıtik. Arkaml%. -
da bir bölük süvari var. 

Gündüz dodi ki: 
- Ne o Aydın, neye kızdın 

gene? 
- Baksana ağabey, ekmek 

kmntıs1 atıyorum da yemiyor• . 
lar. 

- Canım böyle şeye öfke
lenmek olur mu? Mutbaha git 
bir sardalya kutusu al, bu ter .. 
biyesizlere göster. Hem de ki 
"Gördünüz mü? Bunlar büyük .. 
terin sözünü dinlemedikleri İ• 

• 
çin bu hale gelmişlerdir. Eğer 

aiz de bc~i dinlemez ve yemek 
yemuseniz, bunlar gibi olur· 
sunuz . ., 

larmı anlayan vahşilerden 
biri kudurmuş bir halde o • 
nun üzerine yürümiiş ve 
mızrağını saplamak üzere 
pulunmuıtu. Kocaman kal • 
kanile de başının arka tara• 
fmı örtmüştü. Bu suretle 
çocuiu göremiyordu. Türk 
her hemen o tarafa kopraK 
vahşinin böğrüne §İddetli 
bir tekme vurdu. Aynf ~
manda da mızrak. aayru\ 4 

mu~tu. Lakin tekme o aı .. 
rada geldiği için zehirli mız .. 
rak yolunu pşırmıf, Apdu\ .. 
laha dokunmadan geç~p 
g'itmifti. 

Dedi. Fakat Apdu\lah 
Muatafa çaVUJtan daha teh
likeli bir vniyeUe idi. Eair
lerinin ellerinden kurtulac:ali. 

Süvarilerin yetiımcai. vali 
ıi\erin bağıra bağıra kaç .. 
malanna sebep oldu. iki e
sirin bağlan çözülerek iı .. 
kenccli bir ölümden ltur • 
tuldular. 

- Dahası var -

2 - KURUN'•" Çoc:9: _,,_, 

Küçük kızlarımıza 
eu,ıerJ 

Peçete saçakları 

Resimde gördüf::inüz saçak
lar geniş şeritlerle yapılır. Her 
peçetede ayrı renk kullanılırsa 
sofrada oturanlar kendi peçete
lerini tanımış olurlar. Bununla 
beraber zevke göre her şeriti 
ayn bir renkten yapmak da o
lur. Ortadaki şerit peçeteyi bağ 
lnmak :sini ele görür. 

,..,.. _ ~· ,_, ,=:; ,,.., ,,~_.,,..~ 

Eğlenceli 
Fizik 

Adi sicimlerin yapacağınız 

bir harekete karşı kuvvetli bir 
ene;el olacağını söylesek inanı• 
mısınız? "Ne m:inasebet, hi($ de 
inanmayınız,, diyeceksiniz değil 
mi'? Pek güzel biz de bunu isbat 
edeceğiz. ... 

Uzunca bir süpürge sopası 

alınız. Bunu açık durın kapının 
yukarı'sına perde sopası gibi ko
yunuz. Sonra bu sopadan aşa
ğıya on iki sıra sicim indiriniz, 
Yalnız yerden on santimetre 
kadar yukarda kalmalarına dik
kat etmelisiniz. Tabii sicimlerin 
boylan hep bir olacaktır. İşte 
böylece bir perde yapmış oldu
nuz. Şimdi bu perdenin arka
sına , bir masa yahud sandalye 
üzerine bir testi. bir vazo. hasılı 
kırılabilecek birıey koyunuz. 
Sonra elinize bir değnek alıp 
dışarıdan bu §eye vurmıya uğ
rasınız . Mümkün değil vura-

dersler 
mazsınız . Çünkü sicimler değ

neğinize sar.ılır ve <:mu, vurmak 

istediğiniz yere gitmekten me
neder: Nasıl, eğlenceli bir tec
rübe değil mi? 

Rimya 

içi yazılı yumurta 
İşte size güzel bir oyun. Ev

de misafiriniz var. Ona terbiye
li terbiyeli bir şaşırtma oyunu 

yapmak, ayni zamanda bir say
gı göstermek istiyorsunuz de
ğil mi? Size iyi bir yol göstere
ceiiiz. 

Otuzgram iyi sirke içine bir 
reçel kaşığı şab atar ve iyi -

ce eritirsiniz. Sonra taze bir 
yumurta alır bunun geniş ucu· 

na, yontulmuş bir kibrit çöpi 
le, şaplı sh keyc, batırarak bir ya 
zı yazarsınız. Mesela: "Afiyet 
olsun., dersiniz. Yahud misafi-

. ~--, .-.. -· ~ .. -~,"' - ·~ 
f -. . {_ 

rin adını -koyarsınız . 

Yazınız ktıruduktan sonr.ı 

yumurtayı suda güzelce haşlar

sınız. Yt-mekte misafire takdim 
eder. ve kabuğunu dikkatle soy 
masını söylersiniz. · 

Misafir kabuğu soyunca şa· 
şıp kalacaktır. Çünkli yumurta
nın :beyazında yazdığınız yazı 

vardır. 

Bunun sebebi?ıe cclince, yu
murta kabuğu çok dCliklidir. 
Şahlı sirke bu d etiklerden ge· 
çer ve yumurtanın akı üzerin
de göı•:ilebilecek bir iz: bırakır. 

Hoş sözler: - -- --- --- __ .._, 

- Eyvah! Top dej_;il, taz, 
yumurta imişl 

Resim düzelmesi mıştı. Bir ara yolu üzerinde bir 
köpek gördit Ez:nıiyeyim di
yerek freni 'Çevirirken .otomobi
li bir ·•faca çarptırdı. Araba 

parçalandı, .ama doktora bir za
rar olmadı. Yalnız sağ kulafmın 
ÜZC'f"i yol .iiııtünde bir köylü .ka -
dmla bir de korucu vardı. 

Doktora yardım ctmiyc koıtu-
lu. . 

:Doktor Hekimoğlu eski o
tomobilile kırda gezmiye çık· 

Şimdi aiz bu resimde olan 
herıcyi yerine koyarak bir kl· 
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"'B\ı: ,.ı:'lllft._. ~u~ ..,... 
&~o~ 'k\ ~ .. A.merl'&ak Ra._\ 
adalan ycrli\c·rinin dilinde ( U -
kulele) 11özü, çalgı ile dcme.'lc
tir.,, Bu 11öz).in ttirkçe olduğunu 
ve Amerika yerlilerinin tarih. 
ten ıönceki zamanlarda orta As
yadan ,göç ~tmiş çok eski Türk· 
Jerin soyundan geldiklerine bu 
sözün de şahitlik ettiğini kısaca 
gösterelim: 

Kelimenin sonundaki (Je) 
yi bizde bugün kuUanıyoruz. 
Kalemle, defterle, m:.irekeple 
gibi. Kalem .ile, defter ile. mü
rekkep ile de deriz. Bu Havai 
kelimesi mademlci "çalğı ile,, 
demekmiş o yolda ayırahm: 
Ukule ile. Öyle. ise Ukule sözü 
''Çalgı,, demektir. 

Türkçede (ku) ses .demek
tir. Nitekim (kulak) "ses ula
pn yer,, manası.na gelir. Gök 

'Ti.İrkle.r habere (kü) derler. 
'(Konuşmak) faki (ko) da böv
Je. Geldim çalgı işine, Eski 'fjirk 
ler çalgıya (kQbuz) derlerdi. 
Kalmuk Türkleri '§atkıva (.kiiy) 
diyorlar. Bizde de (okumas) 
oenir . . Nasıt :ki iyi şarkı söyli
yen hir kimse için "iyi okuyor., 
derler. "Ezan okumak., da bu 
manadadır. Öyle ise H?vaililer 

ae "oku., yerinde (uku) di
yorlar ·ki "şarkı sövle.. demek 
6lur. (I) harfi burada "ulaHır
mak,, anlamına gelir. (Karala
mak) kara ulaştırmak, (kağıt
lamak) kağıd ulaştırmak. (bo
yal~mak) boya ulaştırmak gibi.~ 
"(ukulc) de "ses ulaştıran .. ya
ni çalgı manasında oluyor. 

-(Ukulele) derı "çalgile .. ma
manasının çılcması bu sebeble
oir. Fransız gazetesinin böylec~ 
malGmu olsun. 

'ğıda yapıştıracaksınız. Birıız. 
anlatalım. Bizim Uğıdımız 'kü 
çük olduğu için ağacın yukan 
tarafını kestik. İııterseniz öyle 

' yapın, isterseniz tam~mlayın. 

1es\1"\. 

Harllerre resim yap
mayı öğreniniz 

Hoş sözler 

O her gün 
geliyor, ga 
Gündüz gene bir kabahatin. 

den dolayı Bay öğretmenin o 

dasına götürülmüştü. Başöğ 
retriıen paylamıya başladı: 

- Sen hiç sıkılmıyor mu. 
sun? Bu hafta içinde kaç defa

dır ki buraya geliyorsun. 

- İyi ama, başöğremen şiz 
her gün geliyorsunuz ya 1 

---------
Nedir o~ bil ı 
.. -~ ......_......__ 

1 

FEN BiLGiSi 

Bir bardak suyun üzerine bir 

kiğıd :kapar ve elimizle tutup 

ba§aşağı ç_evirir, so_nra elimizi 

yavaşça çekersek kağıd düşmez, 

su da dökülmez. Niçin 1 

il 

Doktoru, korucuyu. köylü kadı
. nı ağacın yarunda otomobile 
babr bir vaziyette göıt~rirsi

, .U. Köpek de bunlann önünde 
'~ıun. Bir de yol. çizersiniz. Uç 
Nti§ilr ağacı ve ve lru~ük evler 
teımini de mUnasib birer yere 
~kJtiri~~iniz. B(?ylcce güzel 
bir ınanzara olur. Sc;ınra da ça
,irlıfı, yolu, ağaç~ı1, . a~amla
n, ~öpefi, ot6mobili uygun 
fÖreceğiniz renklerle boyalar
am~. Yaptığınız levhanın bir 
kopyasını da bize lruponlar .bir
Jikte gönderirsiniz. Bu defa bul 
maca yerine bunu koyuyoruz. 
Tabit lruananlara . hediyelerini 

Bir defter kiğ .ıdının bir çey 

reğini kesin. Bunun dör tarafın 
dan birer· parmak yU,kseJdiğinde 
ni güzelce bükün. Sonra bir ma 

vtfeceğhr. ' 
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yukan doğru ,liaJdırm. KöşeJen 
ni g:.izelce bükün. Sonra bir ma 

ta -üzerinde ateş ,üstüne -koyun 
ve hemen içine biraz su atın. 
Su kaynıyacak f11kat kağıd 
yanmryacak .. Niçin? 

ponoa ...,•••••na 
ceuap 

Nedir o, bil ! 
1 

1ürkçe 

kliapondan 
hazan anlar 

Kol saati - Şişlide İstanbul 
apartımanında Fatma; 

Dolmakelm - Bursa. Yeşil 
Emir caddesi, numara 8 İlhan 
Durupmar; 

"Artık havalar güzeUeşiyor., 
ciimlesini altı defa çevirebilirz: 
(Artık havalar güze1le}iyor -

Yaylı kurıunkalem - Mer
kez bankası veznedan Bay Re
f ık kızı Kaniye Bayhan; Beya
zıt, Darphane iokağtnda numa
ra 25 Sadık Şale; İzmir, Erkek 
lisesi 317 Mes'ud Şen. 

artık güzeJJeşiyor havalar - ha
valar art~k güzcJJeşiyor · hava

lar güzelleşiyor artık - güzellt-
şiyor artık havalar - güzelleşi

yor havalar artık.) Bunun he
sabı pek kolaydır. Bir cümJede
.ki kelimelere baştan başhyarak 

birer rakam koyarız; .sonra bu 
rakamları birib.irlerile darbede
riz. Kaç çıkarsa cümle o kadar 

"'türlü söylenebilir. , B;zim bu 
cümlemizde üç kelime · vardır. 

1X2X3' = 6. l)emek ki altı de
fa çevrilir. 

il 

Yedi/erle 
hesap 

Yalnız beş defa yedi adooini 

kullanmakla (22) yazılabilir. 
7 ·! 1+ 1+ 1-1 = 22 

BULMACANIN CEVAPLARI 

Yukarıda1:1 aşağıya 

1 - Ekmek; 

2 - Ri, ~işe; 

3 - Z,N, nal; 

4 ~Uça~.: ha ·; · 

5 - Rar,
1

. is)~; 
6 - .Ulur;N; 

'. 
7 - Mı, an. 
Soldan sağa : 

1 - Erzurum; 

2 - Ki, çalı; 

3 - M, na, u; 
~ 

JGtab - İzmir, İkiçeşmelik 
Tuzcu çıkmazı, No. 45 Melek; 
44 üncü ilkokul dördüncü sını
fından Süheyl; Dun;lupınar: o
kulundan Kani; Bakırköy Be
za:Zyan rsesinden Agob; Beyoğ 
lu Rum lisesinden Kostantin. 

Kart.,ostal - Hayriye Jis~ 
si 6 rncı sınıfından 95· H ulüsi; 

Durademir; istiklal lisesinden 
302 i,f ehpare; Tire'bolu .Dumlu
pın;-r ·okulu birinci sınıfından 

Ayhan Ökl•:.iz; Şişli Samanyolu 

sokağında 66 numarada Ahmed 
UJu.l!;ut: Işık lises:nden Süley

man Suphi; Fe:-iköy Bilezikçi 
sokağında .Şadiye; Bey1erbeyi 
ilkokul beşinci şınıfmdan Şev
ki: Tekirdağında lsamil Fethi; 
Şişli Arifpaşa apartımanında 2 

numarada Abdurrahman Reha; 
Y eş'Jköy ilkokulu dördüncü sı
nıfindan Sdbri; 

Hediyeler cumartesi günU 
öğleden sonra verilir. 
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Dikkat 
ediniz. 

Bu ·defa bulmaca yerine 
' 

üçüncü' $tlJ:ıİadaki büyük res~ 

koyuyoruz. Gene bir daha hatır 
ı - ~· , • • 

latalım ki hediye _kazanmak isti 

_yc~er "Nedir o 'bil~. Jerin ce 

npJannı da göndermelidir .. 
Yalnız bulmacaları bulmak kafi 

4 - Et. kira; 
5 - Kin, S, N; 
6 - ~hin; 
7 - E1am. -~eğildir .. 'Baz~ cevapl!lr c<-da ço~ 

geç~;geHyor;_ Biı:· bunun "için on 
- ' - .... ·-

KURUN 
Çocuklar için 

-ıı.-

beı gün ara 'bırakıyoruz. Bu o~ 
bet gün geçtikten sonra gt.4ıı:n 
cevaplar tabii haklannı kaybedi 
yorlar; 

Hediye 'kazananlar cumartesi 
gtjnü öğl~dcn sonra • ~üracaat 
etıİıdidirler. 

~QCU~,a~ . . ... · ~ 

ıçın 

.. 
• 

AFRiKA 
çöllerinde 

Bir Türk .... çocugu 
XI 

t. 

Te/ılikeli vaziyet 
Bunun ü.zeriJ!e Zabit çocu 

ia 't>iraz su ,içirdi. Türkb,er 
bir. defa . etra~ baktı son
ra ·kekeleyerek: 

·-Çavuş ... ApduDah: .. 
'Diyebildi .. 
Zabit. hayretle. ~rdu: 
'-;-.Ne çavuıu? .. Nasıl Ab 

C1uUah} 

"'Türkber artık yavq .ya_
Vaf kendini toplamqtı. Vah
tilerin hücumlarını bir ke • 
re gözü önünde·· ,canlanctıi
dı ve hemen-yeri~n~ fir • 
Jayarak, . · 

---=- Yüzbatım· ·. duracalc 
• f ' j ' j 

~an değil, Lllangi vahfi • 
leri Mustafa <;aVUf ile Al>dul 
lahJ yakaladılar. lmdadlarma 

yeti§Cmezsek öldüreccltlcr . 
Aman yüzbatım, onlar pek 
uzakta değiller . . Bölüğünüz 
le Öir)ikte gelirseniz kurtara
biliriz. 

Zabit helecanla söylenen 
bu )ki aözü.n ehe~miyetini 
anlamııtı! Ask.erlere · derhal 
hareket· kumandaamı verdi. 
Türk.her abna binmi§, yÜz ~ 
ba,Jile bir~lcte gidiyor, ne -
ler 'olup bittiğini en lcüÇülc 
noktalanna kadar .anlatı -
yo~µ. 

Muata!-tı Ç&VU§ ile ~bdul-. 
lah yahfilerin birdenbire a •· 
ğaçlar v.e yüksek. otlar a·ra -
smdan'Çık.IJ>"amansız aal~ı .:. 
l"lf1'n kaiııemda biıtey , ·· ya-

pamamak vaziyetinde kaı -
mıı ve eşir dütmüılerdi. Ne 
olaeak.lannı nereye götürü -
lecdderini . bilmiyorlardı. 
Gerçek. olan birıey varsa 
vahıiler bunlan sağ bırak -
mıyacak, herhalde öldüre -
ceklerdi. Bu · adamlat' be -
ya:ilara son derece dütman 
dılar. • Onlan en .korkunç. İf -
kencelcrle öldürüyorlardı, 

Mua~f~ çavuı ölümden 
korkacak kadar zayıf yürek
li değildi. Yalnız düşündü-
ğü teYler lcendisioi pek üzü
yordu. Türkber ne oldu? 
Onu da el~· geçirmij, · vahüt 
öldürmÜf miiydület? Şimdi 
kendisini mahvederlerse çift-

lik ne olacak~ Türkber'in an 
n~i ne yapacak.~ 
Vahıiler, önde • reisleri 
bulundu~ hald, !il?Ur ol -
muılar bu iki eairi de arala -
rma alarak sık. . ağaçlarla sa ~ 
rılm" yükaek otlarJa·örtµJ. 
miif bir yoldan götürüyor • 
lardı. Çavuıuiı ~ arlcumdan 
Apdullah "geliyor; ve "ümit
sizlenineye lüzum-görmüyo
rum. Bu lierifJer bizi kcn • 
eli yerlerine şıötürüp ıhap • 
ıedecekler. O ?.am~n belki
de bir kolayını bulup kaça -
rız .. " Diyordu.. \,avut çok 
mert, çok c~aretli bir ~rü ~ 
y.i!fle i'.idiypr. baou:lı ~inlz· u 
kaqf'evirerelt~l>u .. . - . -
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