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Hariciye vekilimiz Bükreşde 
hariciye nazırı B. Antonesko ile görüş#Ü Romen 

Dr.Aras bugünCenevreyegidiyor 
Halay davamız bu sefer kat'i şehilde ve hızım noklai 

nazarımıza göre halledılecek 
Bükrcş 16 (Hususi) - Hariciye ve

kilimiz Dr. Rüştü Aras bu sabah saat 
10,23 de Bükreşe gelmiş ve istas
yonda Hariciye nazırı Aııtonesko, Ha
riciye general sekreteri Badülesko, 
potokol direktörü Grigorcca. Bükreş
teki Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya 
elçileri birçok diplomat ve gazeteciler 
tarafından selfımlanmıştır. 

Saat 12.15 de sarayda deftere isimi
ni kaydettiren Türkiye Hariciye Yeki
li saat 12.30 da Hariciye nazırı Anto
neskoyu ziyaret ederek kendisilt> bir 
saat kadar görüşmUştür. 

(Soıııt: Sa. ~ Sii. 3) 

Emekli tuğbay 
Şükaü Ali 

lstanbul meb'u
su seçildi 

İki dost devletin Hariciye :Vekilleri 
B. Rii.ştii Aras B. Antoncsko 

Fransız donanması 

Atlas okyanusunda 
Dün saat on birde tstanbulun ikinci 

seçicileri, bilyük ıair Abdülhak Hamit
ten inhilal eden İstanbul saylavlığına 
yeni saylav seçmek için reylerini kul -
lanmışlartiır. Bu iıt .için ayrılan Univer-

onra ekonomldtt gHrUlen eylllk bazı aite konferans salonu dün s~bah bay -
•f';!~~aı• .. vll7 ~O, bazı memleketlerde raklarla silslenmiıtti. Saat tam onda se-

Eyi·lik 
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~n· Halk Partisi namzedi emekli tuğbay 
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~1~~9anıv~6r. Gümrük birliği mi olacak 
'~"•h a gz ı 
&a~~lerı~1••1nln askeri 
:ıl'a ~!tıarııa Ilga edecek j 
dcıı tıbj ftıc r:a Macaristanın ıda Al
li!ahtt,iı Cdı: uri askerlik usulünü 
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) ıl't· rıt h kk . Otd ·tfi h a ındakı karannı 
tı, ~ •kkınd b 
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• tir h nın v d' . iltb' er ığı malfımata 
• .\.., ıyc nazırı şöyle demit-

'Uih~l>iııırı h 
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ter 111 ltaıı:n ır devlet kendi eli llô memleketin BqvekilJeri. . . 
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Galatasaray-aeşiktaş 
2-2 beraber kaldllar 
Maç çok sür'atli ve zevkli oldu • ~~t i;tınlcJce~ olur. Macariıtanm 

1 hi~~Cftıclıc h ~rle ıilihJanmakta 
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~ llitıu ll..ı ıfa!:Jc ndan vazgeçtiği

S fy (H 
• .... uhabirimizden) l 

o a ususı ... 1 .. ' b san mec ısın· 
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.. · reısı o an es ı 

gün biraz daha olııu~laımaktadır. 
Yakın bir zamanda muzakere aaf • 
hasma ıirebileceiini ümid ediyo • 
rum. Burada Batvekil Köseivanof 
ve ~aliye nazırı Gunef ile konut· 

Ankarada : GUne' AnkaragUcUnU çok hlklm bir oyun 
dan sonra e • , yendi. lzmrrcte : fenerb•hçe • Uçok 

maçı da s - s beraberlikle bitti e ma iye cncumcnı hafta Sof· 
(Yazısı 9 tıncııda) 

t~tl\ Rtlin.ı:c betıncz, Macar hükıl-
" tcdb· · u hakk ı · · •Osl •rı al t a mak ıçın 
~ l\.vy~r ... 
~lg~ 1(~~~1 BOYoK BiR 

nazırlardan Yan iç, geçen'kllJTlCtİ es
yaya gelmişti. Burada 

1 
anatta bu· 

nasında gazetelere §U bey 
lunmuştur: daha iyi 

(So"u: Sa. 4 Sü. 3) 
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Radyo musabakamız 
e k. · 1 ara] 1 ' a tı kı§İ de 

aldır1ı~ 1 ar Zayçar haa
"lll§lardır. 

arasında bir gümrük ıttıha 1 ?'ah j 
rnak meselesine gelince. bu ıı er 
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Eyilik 
Buhrandan sonra ekonomlda görülen eylllk bazı 

memleketlerde yUzde ao, bazı memleketlerde 
yUzde 7 nlsb etindedir 

Memleketimiz dünya içersinde nis
beten en mes'ut ülkelerden biridir 

D ünya yüzünde siyasi karışık
lık büyüktür. Fakat hiçbir 
memlekette ekonomi işleri 

bundan altı, yedi sene evvelki gibi 
buhral11ı halde değildir. Buhran bütün 

bütiin ortadan kalkmış olmamakla 
beraber her memlekette eyiliğe gi
den bir değişiklik vardır. Ancak bu 
eyilik Amerika gibi bazı memleket
lerde yiizde 80 derecesini buluyor, 
Fransa gibi bazı memleketlerde ise 
yüzde 7 nisbetine kadar diişi.iyor. 
Diğer memleketlerde ise iktısadi 
vaziyet bu iki nisbet arasında de
ğişiyor. 

Acaba ekonomi sahasında işlerin 
açılması bakımından Türkiye ne 
:vaziyettedir? 

Bu suale doğru bir cevab alabil
mek için yeni sene bütçesi iyi bir 
kaynak olabilir; çünkü her memle
kette büyük iktısadi buhranın tesiri 
devlet bütçelerinde görülmüştü, her 
memleketin umumi varidatı bu yi.iz. 
'den dü§müştü; tabii olarak işler ' 
açıldıkça bütçelerin varidat kısmı 
da yiikselccckti. Nitekim bizim dev. 
Jet bütçemiz buhranın neticesi ola. 
rak 230 milyondan J 70, hatta 160 
milyona kadar dÜşrrii.iştü; şimdi 
tekrar 230 milyonu bulmuştur. Bu 

:ise yüzde yüze' yakın bir iyilik ala
meti demek olur. 

Yalnız bu 230 mi1yon liralık va· 
ridatın 160 milyona kadar inen ver
gilerden ibaret olmadığını unutma
mak lazımdır; dünya iktısadi buh· 
ranı bizim memleketimize sirayet 
edince bütçe müvazenesini temin 
için Buhran ve Müvazene vergileri 
ihdas edilmiştir ve bu vergiler bu
gün de devam ediyor. Onun icin 
bütçe v~ridatında görülen inki§af 
nisbetini hesab ederken yeni vergi
lerle diğer bazı vergilerin zamların
dan elde edilen hasılatı çıkarmak 
tabiidir. 

Ya7.İyeti normal devreyi bulmuştur. 
Şu kadar var ki bi.itce varidatın

da olduğu gibi şeker s;rfiyatındaki 
bu artışı hesab ederken de buna 
amil olan sebebler arasında fiatlarda 
yapılan tenzilat meselesi bulundu
ğunu di.işünmek iktiza eder. 

On yedi, on sekiz milyon nü
fuslu koca bir memleket içinde her• 
yıl birçok ferdi, yahud zümrcvi 
değişiklikler olur. Muhtelif sebeb
lerle birçok kimseler kazanır, ya
hud kaybederler. Herkes işinde 
kazansın, fakat bir tek yurddaŞ bi
le hiç birşey kaybetmesin demek 
mümkiin değildir. Miihim olan ci
het kazananların kaybedenlerden, 
kazançların kayıblardan daha fazla 
olmasıdır. Millet itibarile bir mem
lekette işlerin eyiliğe gittiği ancak 
bu suretle anlaşılabilir. 

Vakıa milletlerarası ticaret ve 
iktısad sistemleri her memlekette 
olduğu gibi bizde de btiyük deği
şiklikler olmuştur. Bu itibarla 
Tiirkiye de diğer memleketler gibi 
henüz normal ekonomi şartlarına 
dönmü~ sayılamaz. Bununla bera
ber yukarıya kaydettiğimiz rakam. 
lara ve misallere memleketimizi 
dünya içerisinde nisbeten en mesud 
ülkelerden biri olarak gösterebiliriz. 

ASIM US 

Bir gün bin saat 

Birçok rasıtlar arz küresinin günes 
etrafında dönmesinin yavaşladrğınr sö; 
Jemektedirler. Yüz yıl sonra bu yavaş _ 
lama 17,51 saniyeyi bulacaktır. Son sis· 
tem bazı aletlerle yapılan tetkiklerden 
anlaşıldığına göre kürenin güneş etra _ 
fında dönmesi, 200 yıl sonra bir saat, 
elli dakika· 32 saniye yavaşhyacaktrr. 
9537 yılında bu yavaşlama bütün bir gü 
nü bulacaktır. Bunu takip eden sene -
lerde bu yavaşlama daha fazlalaşacak ve 
gündüzlerle, geceler çok uzayacaktır. Bu 
nun üzerine mevsimler, iklimler değişe 
cek, günlerin uzunluğu 1000 saati bu . 
lacaktır. ATZ güresinin birkısmr uzun 
müddet güneş altında, birkısmı da ka _ 
ranlıkta güneşsiz kalacaktır. ki, bu gü
neşsiz yerlerde insanların yaşıyabilme-

si miimkün olamıyacaktır.Ama,kimbilir o 
vakit doğacak insanlar buna da elbet 
bir çare düıüneceklerdir. 

• 

I 

CTüNCJ N AKİJ'.LERİ 
Mide ve vicdan 

Şair ve ediplerimiz arasında 
midesine düşkün olan var mı?. Az 
çok bütün ıair ve ediplerin bu 
kadroya girecekleri muhakkak 
olmakla beraber, tabir mazur gÖ· 
rülsün, "mide edebiyatı,, hakkı~ 
da bilfiil nüınuneler vererek de 
yazı yazan Ahmet Haşimi başta 
hatırlıyoruz. 

Şiirlerindeki çeşni kadar ye -
meklerindc de ayni ekzotik çeı -
niyi bulunduran merhum üstat 
her gün "Emin Efendi,, ye uğrar 
ve tıpkı bir "Şan<lı,, kadar Ekul 
bir hamleyle yetikten sonra an· 
cak istirahat edebilirdi. 

Dün senelerden sonra, "mi -
de,, mevzuu etrafında midenin 
vicdanla münasebetini anyan şöy 
le b:r yazr okuduk: 

Siz de duymuşsunuzdur: mide bo· 
zukluğu vicdan azabından gelirmiş ... 
Bir iddianın garip gözükmesi doğru ol
masına mani değildir. Kim bilir? belki 
o iddia ıcla doğrudur; değilse bile L:: 
müddet moda olacaktır. 

Fakat ona inanmanın birtakım ne -

ticeleri olması da tabiidir. Mesela: mi
de bozukluğundan şikayet etmek, bir -
takım günahlarımız bulunduğunu ve 
bunların azabını çektiğimizi itiraf de • 
mek olacağından herkes . hazım cihazı -
nın muntazaman işlediğini &öylemeğe 

kalkacaktır. Lokantacıların gözü aydın: 
herkes az yemekten, hafif yemekten -
sonra laf olur diye - çekinecek, vicda
nının müsterih olduğunu isbat için ha 
bire auıtıracaktır. Aklıma gelmişken 
sorayım: ortaya böyle bir iddia atılma
sında acaba lokantacıların, mekulat, e.
nafının parmağı yok mudur? .. 

"Mide bozukluğu vicdan azabından 
gelir .. sözünün: "Vicdanı mfüıterih o • 
lan adamın iştihası boldur,, suretinde 
tefsiri kabil olduğundan salonlarda ba· 
yanlar ikide bir: ''Karnım acıktı,, ıde -
meği hoş bulacaklardır. 

Bu iddianın iştihayı açmaktan başka 
da tesirleri olabilir. Size kötü bir mu -
amele etmiş bir adam nadim olduğunu 
söyliyerek af mı diliyor? Derhal bir he
' :.,,e gönderin, mi:lesi bozuk •• : 
gözünün yaşına bakmayın, nedamet duy 
duğu yalandır. sizden bir çıkari var • 
dır, onun için af diliyordur. 

Günlerin peşinden: 

1 k B •• ur es 
Ncvyork'ta bürlesk diye şöhret alan garib halk tiyatroları peyda 

olmustu. Bu tiyatrolarda birtakım artist kızlar esvablarından so
yunn{a numarası yapıyorJardı Çok defa gi.izel olmıyan bu kızlar 
yarı aydınlık bir sahnede yava~ yavaş esvablarını çıkarırlar, soyuna 
soyuna kendilerini seyredenlerin arzularını tahrik ederler, fakat 
tamame'n cıplak hale gelince sahnedeki ışığın birdenbire sönmcsile 
karanlıklar~ içinde kaybolup giderlerdi. Onun için Amerikalılar bu 
nevi oyunlara Strip - T easing, •·yani soyunarak sataşma,, adını ve
rirlerdi. 

Sovunarak arzuları tahrik eden numara Amerikada o kadar rağ
bet b;ldu ki geceleri olduğu gibi ai.indi.izleri de bu oyunu seyretmek 
icin halk tehaci.im gösteriyordu.. Bilhassa orta sınıf tiyatroyu dol
d~ıruyQrdu. Ön taraftan bir yer. acılmca arkadan biraz daha sahne-ye 
yaklaşmak için on kisi birden ayağa kalmıyordu. Hatta birtakım 
<\damlar hemen her gün muntazam surette bürlesk numaralarına 
devam ediyordu. 

Fakat son zamanlarda bu oyunların ahlaka 'Uygun 'olup olmadığı 
bir mesele oldu. Nihayet mahkeme kararile uygunsuz hükmü ve
rilerek btirlesk numaraları kaldırıldı. 

Andre Maurois bu yasak kararının Amerikalılar için tehlikeli 
blabileceğini söylüyor ve misal olarak ispanyayı gösteriyor. Zira 
ispanyada cumhuriyet ilan edildikten ~onra sahnelerde artistlerin 
çıplak dans etmeleri yas~k edilmiş ve bu türlü dansları seyre~e~e.k· 
ihtiraslarını teskin eden lspanyollar boş kalınca memlekette ıhtılal 
hareketleri meydan almış: daha doğrusu İspanya için bir nevi 
emniyet süpabı hizmetini gören dans sahneleri kapanınca ihtilal sah
neleri ba:ı;lamıs ! 

Siz b~na ~e dersiniz?. 

Hasan Kumçay, 

Halk eserıerl . ııarı 
İç Bakanlığı güzel bır ·ınter 

Halk edebiyatı ve halk rest 
d . k . . aın ve 
ernıze etme ıçın ress c' 

müracaat ediyor. Bu mcvtıl al 
Hikmet Feridunun dün ıu 'f 
kuduk: 

h•'~ Bugüne kadar yazılan 
1 
ri~ 

bugünün yaşayışından. zevk eti 
uzaktır. İşte Dahiliye Ve.k~le eııı 
şünmüş, bu halk eser!erını 'f iiıt 
"·' · -i iç::rlerine koyara~. bııı ,ıd 
ve daha modern bir şekılde 1 

karar vermiştir. . ~ 
Bu suretle en küçük koYe .uc 

ren bu halk hikayeleri vaııta 
1 

Jabı, tezimizi en ufak kÖY =~ 
. dl"' kahvesine kadar sokabıleC ııi 

okunan eserlerin içinde en ~11 \ 

le•:, son yıllarda yaptıkları 
daşlara anlatabileceğiz. rıı' 

Di~er taraftan çok ok~n ire 
b · 1 · d b .. "n ııbn ra er ıç erın e ugunu uı;etill 

uymıyan, hatta okuyanlar. sye111 
fi bir tesir bırakan bazı hık. 
tediğimiz bir şekle girec~ktır~• 

Bu yüzlerce hikayeyı y•, 
edebiyatçılarımız bir devlet 1 

recektir. 

ccııe'°' 
Şimdi /talyada lmlu11.aıı • 

Mussolif1~,ı 

Buhran senelerinden normal se· 
nelere doğru ne kadar ileri1emiş ol
duğumuzu anlamak için müracaat 
edilecek ikinci bir mikyas daha var
dır ; bu da buhran yıllarında sarfi
Y?tı a~alan İstihlak eşyasının eski 
nısbctı bulup hulmadığıdır. Bu nok
ttadan da en bariz misal !!eker sarfj. 
'!)-'atı gösterilebilir. Hakik~ten Türki
)'ede normal senelerde şeker sarfi. 
~atı 80,000 ton olarak hesab edilir· 
b'u mikdar buhran yıllarında 60,000 
~ kadar düşmüştür; geçen yıldaki 
§:.kcr sarfiyatı ise 85,000 e kadar 
5:ükselmi§, yani şeker sarfiyatı ba. 
!kımından da .gene umumi ekonomi 

Bulgaristan mektupları : 
.......,_, - .-. wwwı- ~ ,_,, ,_, __ ........,. 

A /manyaya ne;' 
gidecek • d' 

rlfl• 
Kat'I pro§ram a:,,.d' 

----::---~~----------~~------•• 
Olen Hırvatlar için 

Ayın yirmi dördünde dini 
merasim yapllacak 

Bulgrat (Hususi muhabirimizden) 
- Ayın dokuzunda jandarmalarla vu _ 
kubulan bir müsademede ölen 6 Hırva
bn ustaşi ve gizli komünist teşkilatı _ 
na evvelce mensup olan eşhas olduk • 

Jarı anlaşılmıştır. Bunların defni esna _ 
sında hiçbir hadise olmamıştır. 

Hırvat köylü fırkası reisi doktor Ma
!iek, ayın yirmi dördünde Hırvatistanın 
bütün kiliselerinde ölenlerin ruhu için 
Clini ~yin icrasını emretmiştir. Doktor 
1\1:.a~ek tarafından neşrolunan bir t~b
liğ ile dini ihtifallerin sükunetle icrası 
l:avsiye edilmektedir. 

Geçmi.~ Kurunlar I 
17 Mayıs 1923 

MERSiN LiMANINDAKi 
TAKYiDAT 

Fransız sefaini harbiyesi tarafından 
Mersin limanına girip çıkan merakibi 
bahriyenin faaliyetine vaz'ıyed edilen 
takyidattan dolayı hükumeti milliyemiz 
Fransız hükumetine bir nota vermiş, bu 
tarzı hareketin dostluğa menafi oldu -
ğunu beyan etmiştir. 

Bulgaristandaki Türkler 
Bu gıl göçmen olarak kabul edileceklerin muamelesi 

soloshanelerimızde bitirilmek üzere ... 
kon-

Sofya, (Hususi muhabirimizden) -
Böseivanof hükumetinin eski partilere 
karşı takip ettiği ldürüst ve kanuni mu
amele ve dahilı siyasetteki muvaffakı -
yeti üzerine. umumi vaziyet günden gü
ne normalleşmeğe yüztutmuştur. Eski 
hükumetlerin Türk unsuruna yaptığı 
haşin muameleler son zamanlarda ç_ok 
azalmıştır. Makedonya, Trakya ve Dob
ruca komitelerinin kapatılmalarından 
sonra Bulgarlarla Türkler arasındaki 

eski kaynaşma yeniden meydana gel -
miş ve uzun yıllardanlıeri rahat yüzü 
görmiyen bir milyon ırkdaşımız da bir 
parça geniş nefes almağa başlamışlar -
drr. Maamafih, iktısadi buhran yiizün -
den, esasen fakir olan Türkler daha çok 
fakirleşmi~lerdir. Bunun isin Anayur -
da hicret etmek istemiyen hiçbir Türk 
yok gibidir. Anayurda 937 yılında göç
men olarak kabul edileckleri bildirilen
lerin muameleleri konsoloshanelerimiz. 
de bitirilmek üzeredir. Geçen 19~6 yı
lında müracaat eden ve pasapCJrtları el
lerinde olduğu halde hareket emri bek
liyen binlerce ırkda ımızdan maada, hic
ret etmek üzere müracaat edenlerin sa
yısr pek çoktur. Fakat, hicret etmek is
tiycnler konsoloshanelerimizden e va· 

kit hareket edebilecek, yahut bu sc'nc Bulgarlar son yıllar çinde topraktan 
hareket edemiyeceklerine dair kat'i bir ) istihsal ettikleri mahsulatın cins ve nev. 
cevap alamadıkları için kararsızlık i - ini beynelmilel pazarlarda en çok rağ-
çinde bulunmaktadırlar. bet gören gıda! maddelere uydurmağa 

:t- "' '1- ba§lamışlardır. Pamuk ekimi fazhlaşmış 
Köseivanof hükumeti memlekette zi- tır. Ayçiçeği yağı istihsali için bü -

raat, orman ve hi\}'van bakımına çok bü- tün ziraat memurları çiftçiler arasında 
yük ehemmiyet vermekte::Iir. Bir çift - propagandalar yapmaktadırlar. Soya 
çi memleketi olan Bulgaristanda şimdi- fasulyesi için mıntakalar ayrıln:ış ve 
ye kadar açılan ,binlerce zirai koopera· memleket dahilinde açılan soya fasul -
tiflerden sonra, yeni neşrolunan bir ka- yesi sergilerinde bu gıdai maddeden is
n n Bulgaristan dahilindeki 7 vilayet tihsal olunan 44 türlü zaruri ihtiyaç 
merkezinde ziraat kamaraları açılmak'- maddesi teşhir olunmuş ve bu madde _ 
tadır. Bu kamaralar, ziraat, hayvan 1e· nin istihsal edenlere ternin cttiı'rı pa -
tİŞtİrip ıslah etmek, VC ormanları .mu - Ta kazancı grafiklerle Sergilerde teş • 
hafaza edip kabi~i istifade bit Jia e koy· hir olunmuştur .. 
mak işlerile uğraşacaklar, zirai !canun· Bunlardan maada, Bulgarlar, çi _ 
larm proje taslaklarını hazırlayıp Ziraat lck. domates. üzüm ve kesilip dc-ldurul
Vekaletine takdim edecekler ve ziraat muş tavuk. piliç için ayrı, ayrı ihracat 
tahsili mcselesile de meşgul olacaklar- ofisleri açmışlardır. İhraç edilecek seb
dır. Ziraat kamaraları. hafi reyle inti - u ve ıdiğer maddeler, gön;lerileceği 
hap olunmuş otuzar kişilik heyetlerden memleketin arzu ve iştihasına gijre ye
müteşekkil olacaklardır. Kamaraların tiştirilip ambalajlanmaktadır. Sofya ci· 
varidatı işlenen araziden dekar başına varı ile Filibc ve Kriçim havalisir.de iyi 
alınacak yirmişer santim, ve Bulrar Zi- çilek yetiştiren nıüstahsiller çile:. ihra
raat Bankasının tahsis ede~eği yedi - catından çok para kazanmağa b2şla ·
şer yüz bin leva ile temin edilecektir. mı§lardır. 

Ziraat nazırı, iyi çalışmıyan kamaraları AHMET FiKRET 
aeddetınek hakkını haizdir, 

ltalyanlar ar~•c;'" 
kararlaftır• 

550 
rJll dt<' 
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ORTAOKULLARDA 

' nilen sarondclcrlc J1anendeler buna 
itiraz edecek ve bu parçayı kendi alet 
ve sc.slerile pek bcccrcmiycccklcri için 
bu, alaturka değil! diye söylenecek
ler! .. 
Onwı için çokt.andır ortaya eskiler 

gibi olgun, gUıcl eserler vcrcmiyen ve 
arlık stop! dediğine, hat.ta kıçrn krçm 
bile yi.irüyemediğinc hiç şüphe olma
yan bugünkii alaturka. musikiyi oldu
ğu yerde bırakıb hep birden yeni bir 
alaturka musiki yolu tutulmalıdır. 
llu da, udlarımız, cümbiişlerinıi~ tanı
burlarımızla sırası geldikçe ve canı
nuz istedikçe yine eski şeyleri çalıp 
eğlenmekle beraber bir taraftn.n da or
kestraya doğru daha fazla. alfıkalan
makla olur. 

·1alebe niçin muvaffak olamılJor ? 
Kültür Bak1mlığı ilkokullardAn iyi 

rcındıman alabilmek için yeni bir müf • 
rcdat progr.ımı vücude getirdi. Bu müf· 
rcdat programı bütün okullarda den yı· 
lr bıı.pndan itibaren tatbik cdilmcfe bat· 
lanmııtır. 

Lise, Of fa Ve J•lkokul lcrindcn Boy Abidin özgcr diyor ki: 
ilkokullardan or .. 

öğretmenleri · bu talara gelen çocuk -
ların buyilk bir sar
sıntı geçirC:liklcrini 

Yapılan tetkikler neticesinde prog
rlln\Jn tatbiki için öiretmcnlerin ehem· 
miyctlc çalıştığı anJa~rlmıı.ktlldrr. 

Okullarda yaptığrmrz te:kiklcr ıo • 
nunda talebenin orta okula geçerken 
bir ilk okul talebesinin alabileceği malu· 
mata tamamilc .ahip olarak geçtiğini 
görüyoruz. Fakat orta okula bu tahsili 

hususta ne düşü
nüyorlar; eksik ne 

tarafta; ne yapmak 

görüyoruz. Bunun 
muhtelıf sebepleri 
var: 

I - İlkokulların 

çok iyi clii~ünülerek 

lıazırlanmı~ olan 
programlarına karşı lazım? 

baıarabifccek bir halde giden Lise öğrelıııeııl11iıı 
fikri: talebe iıtenilen randımam nıçın 

veremiyor?-. Bilhaıısa orta birde 
o iki tahsil arasmda 
bir program botluğu 

talebe daha ziyade sınıfta kaJmaktndır. 
,Şu halde vaziyetten orta okullar mı, yok 
aa ilkokullar mr mcs'uJdür .. Kültür Bıt· 
kanlığı talim terbiye heyetinin bu İ§le 
pek yakından me§gul olmaya ba,ladrğı
nr haber almakla beraber biz orta ve li· 
&e Öğretmenlerilc ilkokul öğretmenleri • 
nin kıanca fikirlerini almağı uygun bul -

duk. Aldığımız cevaplan ıırasile yım • 
yoruz: 

latanbul Erkek Liıcıi edebiyat öğ • 
re:nıeni ve değerli muharririmiz Hakkı 
Süha vaziyeti §Öyle anlattı: 

Davanm esası nerede ? 

var-.,, 

Ortaohııl öğret11ıe11i
ııi11 fikri: 

" ilkokuldan gelen ta .. 
lebe ayrı ayrı ho
calarla muhtelif me
todlar karfısında kal
dıkları için muvaffak 
olamıyor.,, 

Bir ilkledrisat i.4lpeh
te1'/11i11 f ihri: 

u Ortaokullarda da 
lfkokuUarda olduğu 
gibi bazı dersleri bir 
öğretmenin uhdesin
de blrleftlrmell. ,, 

Jarın hepsi tahmin. Bence, programların 
birclden çıkmayışına da pay ayırmak la
zımdır. Her devre yalnız k:r.di rırogra. 
mınr hazırladıkça bu sarsıntı ve eksiklik 
kalkmıyacak. 

Çünkü ilkten gelenlerin ortada ug • 
radıklan bozguna ortadan gelenler de 
lisede uğrayorlar. Üniversiteye giden · 
Jer de bundan kurtulamıyorlar. 

şu halde meseleyi, yalnız bir ilk me': 
tep davası gibi düşünmek, o •. armaya 
çalışmak. kurtuluşun yolu sayılamaz. 

Kabahat hocalarda değll, 
Programda •• 

Gelenbevi ve fatikJiJ liaeıi öğretmen. 

B. Abidin Ôzgcr iyi randım.ın almak 
mumkün dcgildir. 

Çunkü sınıilarda kesafet fazladır. Jlk· 
okullann son sınıflarında toplu tcdı is 
takip eden hocalar bu işte fazlaca yo -
rııluyorlar ve çocuklar iyi elenmeden 
ortalara geçmiş bulunuyor. 

Jr - Ortalara geçen ı.1JcbcJcre ı;elin· 
ce bunlar da ortaya gelınee bliyük lıir 
tedris, eli iplin ve hatla metot kar~ısın • 
da kalıyorlar. Ayrı ayrı hocalarla kar -
ılaştıkları için o şekle alışmam:ş ol • 
cluklanııdaıı sarsılıyorlar ve neticede 

ancak içlcrinclcn zeki ve gösterişli olan
ları muvaffak oluyor Digerlcri ise şek· 
Jin kurbanı olarak sınıfta kalıyorlar. 
Dura'da ne ilk okulun ve ne de orıa ho
calarının nıes'uliyeti yoktur. işi bozan 
iki devre arasıııdaki irtib tsı1lıktır. 
Sistemler, melodi, r, programlar biri -
birine uygun degildir. Sınıflar arasında 
dersler muntazam tevzi edilnıcm:ştir, 

Nitekim ayni hal oruılarla liseler ara -
sında da vardır. 

Bunu düzeltmek ancak hutüıı prog· 
ramlarda vahdet ) apmakld kabildir. 

Uk fedrlsatçlfar ne diyor. 

hpekler Muvaffak Uyanı!< da ~un • 

lan söylemiştir: 
"- Bu bir ögretmen mcsc1csidir. ilk

okullarda talebe daima ögrctmenin kar
şısındadır. ögretmenlc talebe arasında 
beş yıl devam eden bir mtinascbet var

dır. 

ogretmen talebesini birinci sınıftan 
alarak beş yıl beraber gôtilrmüştur. Ço· 
cuk daima öğretmenle karşıkarşı)adır. 
öğretmenle talebe arasında bir otori -
tc münasebeti olmaktan ziyade bir ba • 
ba veya ana al5kası vardır. ögı<'tmen 

talebesini teker teker tanır; i~te mese· 

le de burada. 

Bütün okullar için imtihan gün
leri fesbif edildi 

çocuk orta okula gidince biı den bire 
a n ayrı öğretmenlerle karşıfaşıyor. Bu 
ö~retmenler kendi derslerini öğretiyor·• 
!ar ve biri diğerinin çalışmasından ha • 
berdar değildir. Talebe sınıf öğretme • 

. . or Fakat bulamayınca birden· 
nını arıy . . . 
bire duraklıyor: yeni sıstemı kavrayın -

k d d .. bir hayli bocalıyor. caya a ar " . 
Ç her derse ayrı ayn ögr<:tmen 

are. d 1 . b" 

Çunkü yabancı \C azlık okullarının 
imtihanlarında bulunacak olan resmi 
ilk okul öğretmenleri kendi okullarnı
da meşgul olduklarından .dolayı bu 
okullara yctişemiycccklcrdır. 

Orta okullara gelince orta okul
larda ders kesimi 26 mayısta olacak
tır. 31 mayısda sözlü imtihana gire
cekler bclJi olacak rn 4 mayısda imti

hanlara ba§lanac:ıktır. 
!kinci devre derslı-r 20 nıayısda kesi

lecek sözlü imtihanlar 28 mayısda 

Olgunluk imtihan
ları da 21 hazırım· 
da ba§layar.ak \'C 

l.ıcş temmuzda bite-

cektir. Öğretmen o
kullarında da orta 
okullarda olduğu ı;i· 

bi 26 mnyısda ders· 
lcrc Sirilccck \'C 4 

haziranda sözlil im· 
tihanlarıı başlana-

cak 19 haziranda 
bitirilecektir. 

1mtihanlarda bulunacak mümeyyiz. 
]erin tesbit işine bugünden itibaren 
bBşlanacaktır . 

Bakanlık bUtün ortaokul \'C lisele
re yolladığı bir tamim de imtihanların 
gayet sıkı olmasını bildirmiştir. 

göndermekten ziyade bazı. c~s erık .ır 
•• w • uhdesinde bırleştırme tır. 
ogretmenın 
Mesela türkçe. tarih, çografya, yurt bıl-

• . 'b' e her sınıf için o sınıfın ter-
gısı gı ı, v b' 
biye ve tedris iş1erile meşgul ?l~n ır 

r .. ~ tmenJigii ihdas etmclıdn. Bu 
sını ogre 
.. ;; tmen dii'ier ögretmenlerle tem<ıs e • o,. re b • • 

derek tam bir çalışma ahengı tcrnın c • 

der~··--------------------~ 

Iktısut Ve k 111 
şehrimizde 

Vekll navlon mesele~erl 
ve tarifeler üzerinde 

mefgul oruyor 
lktısad vekili b:ıy Ccl!ıl Ba) ıır yn

nındn mUstcşnr 1'.,aik, Sümcrbank mü
dUrü Nurullah l~nd \'C kalemi mah
sus mUdUrü olduğu halde şehrimize 

gelm'iAlcrdir. 
Baknn ihracat tacirler ile gdrUşmüş 

ve geçen mc\'simiıı ihracat işleri etra
fında ıılakadnrlardnn izahat almıştır. 
Celili Bayar bugim liman, navlun me
seleleri ve tarıfclcr üzerinde meşgul 
olacaktır. 

Esnaf dispanseri Kültür b:ıkanlıiı sene! ispcktcrlcri 
vilayet vilayet dola~arak imtihanlar
da hazır bulunacaklardır. Bu yıl, §Ch· 
rimiz ilk okullarında (6000) ortalar
dan ( ~ooo) ,.e liselerden de <2000) e 

yakın talebe mezun olacaktır. 

Türbede esnaf cemiyetleri binıuıın
da kurulan esnaf dispanserinin açıl
ma merasimi ôntimtizdt>ki cııma gü
nü ~ant 15 ele yapılacnklır. 
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tiovget büyük elçisinin 
Berline giderhen beyanatı -

Japon - Sovyet 
Mqnasebetlerinin fena olduğunu 

söylemek hatadır 
Tokyo, 16 (A.A.) - Berline 

~itmekte olan Sovyet Büyük elçisi 
Jurcncf, hareketinden evvel Domei 
ajansına yaptığı beyanatta bugün 
Japonya ile Sovyet Rusya arasında 
mevcud müşkülatın dostane bir 
tarzda halline imkan bulunduğunu 
ve bu meseleler esasından görüşü • 
lürse pekala halledilebileceğini söy
lemi~ ve demiştir ki: 

"Japonya ile Sovyet Rusya ara
sındaki münasebatın fena olduğunu 
söylemek bir hatadır. Bu münase
batın istikrarsız olduğu söylenirse 
daha doğru olur.,, 

Jurenef, Sato ile yaptığı son ko
nuşmalar hakkında da bu konuşma
ların bir çıkmaza gittiğinin iddia e
dilemiyeceğini ehemmiyetle kaydet
miştir. 

ifaya milletler cemiye
tinden çekiliyor mu ? 

Buna fazla ihtimal veriliyor 
Habeşistanın Cenevre birliğinden çıka
rılmasını lıiç bir millet teklif edemiyor 

Paris, 16 (Hususi) - Cemiye. ' 
ti Akvamın bu defaki fevkalade 

1 

toplantısında Mısır hükumeti aza 
olarak kabul olunacaktır. 

bul olunmaması için Fransa hüku· 
meti evvelce bir teklifte bulunmayı 
düşiinmüşse de, sonradan bu fik
rinden vaz geçmiştir. Bu hususta 
teklifte bulunmayı hiç bir hükumet 
kabul etmek istemediği için, NegÜ· 
sün cemiyette temsil edileceğini, 
bundan ötürü, ltalyanlar:ın cemiye
ti tamamile terkedeceklerinin mu • 
hakkak olduğunu Fransız gazeteleri 
yazmak tadır lar. 

İtalyanların Habeş meselesinden 
dolayı cemiyeti tamamile terketme· 
leri ihtimal dahilindedir. Bu ihtimal, 
Kont Cianonun nutkundan sonra 
'daha fazlalaşmıştır. 

L'information gazetesine göre, 
Habeşistanm Cemiyeti Akvama ka. 

Kömür sergisi 
Bütün ecnebi 

lığı ile 
matbuatın hagran
karşılanıgor 

Ankara, 16 (A.A.) - Nüren. 
berger Zeitung muhabiri, Enter
nasyonal Kömür Sergisi hakkındaki 
intibalarını şu suretle kaydetmek. 
tedir: 

"Ge.nç Türkiye Cumhuriyeti, 
Ankarada ilk enternasyonal sergi
sini yaptı. Buna mevzu olarak da 
kömürü seçti. Yeni Cumhuriyetin 
endüstriyelleşme hususundaki az. 
mini gösteren bu hareketi dikkatle 
takib etmemek mümkün değildir .. 
Kömür sergisinde memnuniyeti mu
cib olan bir nokta da Alman firma
larının sayı itibarile en ba§ta gel • 
mesidir. fakat asıl lıayran oluna
cak tarafı Türklerin bu sergide gös
terdikleri sergicilik kemalidir. 

··Köın ür aslında estetik olmıyan 
bir mevzudur. Böyle ilmi ve telki
ni bir sergiyi kompoze etmeğe yal
nız sanat bilgisi yetişmez. Her ser· 
ginin heyecan uyandırması ve iz 
bımkabilmesi için çok güzel, bedii 
ve unutulmaz hatıralar yaratacak 
mahiyette of ması da elzemdir. Türk· 
ler bunda her bakımdan muvaffak 
olmuşlardır. 

"Türkiye Ekonomi Bakam. Tiirk 
e~~ınaıılarla meydana getirdiği, 
dun~amn hc.rlıaııgi bir memleketin
de bir :vekili tebcile kılfi bjr sebeb 
olacak kadar güzel olan bu .sergiyi 

cfünya efkarıumumiyeeine iftiharla 
tal.dim edebilir. Türk dostJanm1ZA 
kompliman yapmadan diyebiliriz 

k~ b•ı sergi milletlerarası .ölçüde 'ha. 
kıka~~ OlU\'a.f fak :ve bilhassa çok 
sana l. rcınc bır eserdir ... 

JTJ\LYA. HABEŞ HARBiNE 
NE MASRAF ETTJ? 

Roma, 16 (A.A.) - Yakında, 
geçen f!ene yapılan masraflara aid 
ccdveller nC§redilecektir. Bu ced
ve1lere nazaran Habeşistan ınuhare· 

lspanyada 

Mukabil 
ihtiıaı 

1 ehlihesi varı111ş 
Par is, 16 ( A.A.) - Figaro ga· 

zetesi Valansdaki kabine buhranını 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

Valans· da çok en teres.san eyler 
oluyor. l liiktımetc:i lspaııyn bir is
tihale geçirm~ektcdir. Orada seri ü· 

dnnlarla hakiki bir ~iyt1.si itilaf olu
yor. Valans'da, Barsclun'da ve 
Madrid'de ihtilal dahili harblc bir • 
likte 1 8 tcmmurda başlamıştır. Bü
tün ihtilallerin normal seyrini t<>kib 
ettikten ve müfrit sol cenaha tema· 
yül gösterdikten ~mnra şimdi daha 
mutedil terakkilere doğru gitmek
tedir. Hükumetçi ispanya üzerin· 
de iddetli bir mukabil ihtilal ı üz • 
garı esmektedir. 

Vnlansiya B 5 (A.A.") - B. Lar
go Kaballero yeni kabineyi tc kile 
memur edilmiştir. 

Valenc.ia, 16 (/\.A.) - Dün 
Valencianın bomb':lrdımanı 30 kişi· 
nin ölmesine ve 1 50 kişinin ~ara
lanmasına ı;ebebiyet vermiştir. 

lngiliz sefarethanesine obüs par 
·ahm jsabet etmiş 'e :kapıcı ile a§çı 
kadın yaralanmıştır. 

Fransız konsoloslıancsinin biı -
tün camlan kırılmı§tır. 

Harjciye nezareti tcb1iğ ediyor: 
Cumhuriyetçilerin üç tayyaresi, 

Sabinanigodaki infilak edici ınad . 
deler f abrjkasmı 'e cı,ımhuriyctçile· 
rin filoları da Sarasosse ve Gue.sca
daki askeri hedefleri bombardıman 
etmiştir. 

Madrid cephesinde cumhuriyetçi 
kıtaat hafif surette ilerlemi§lerdir. 

Yugoslavya ile 
Bulgaristan 
arasında 

(ÜBtyaııı 1 incid.e) 
tuğuınuz ısırada bu gümrük ittihadı 
meselesine de temas ettik. Bu me· 
selenin tetl iki bir Yugoslav - Bul. 
gar müşterek komisyonuna havale 
edilecektir. Müzakerata 190.5 se
nesinde Bulgaristan ile Sırbistan a· 
rnsında akdolunup müşterek diiş
manlıırımrzm entrikaları ile tatbik 
edilememiş olan gümrük ittihadı 
mukavelesi e&"\S tutulabilir. Mem· 
nuniyetle kaydederiz ki bugün artık 
vaziyet tamamile değişmi§tir. Her 
iki memleket mücadele haline gel • 
dikçe ecnebi milletlerin menfaatine 
hizmet etmekten başka bir netice 
\'ermediğini artık iyice takdir etmi§· 
tir. Şimdi bizim siyasetlerimiz müş· 
terek bir Yugoslav ve Bulgar siya. 
setidir ve ebedi olarak böyle kala
caktır. Müşterek menfaatlerimizi 
müdafaa etmek için Yugoslavya ile 
Bulgaristan arasmda bir gümriik it
tihadı yapılması lazımdır.,, 

Harfciye Vekili
miz Bükreşte 

(Üstyam 1 incide) 
HARiCiYE VEKiLiMiZ BUGtJN 

CEN;EVREYE GiDiYOR 
Bükreş 16 (A.A.) - Bugün buraya 

gelen Dr. Tevfik Aras Romanya dev
let adamlarile Avrupanın ortasında ve 
cenubi şarkisindeki vaziyeti tetkık 
etmiştir. 

Vekil yarın (bugün) Ccncvreye ha
reket edecektir. 

Bükreş 16 (A.A.) - Bütün gaze
teler Rütşü Aııasm Bükreşi ziyaretini 
fcvkalüde mühim bir hadi::ıe olarak 
karşıla.makta ve B~\'ekil Tataresko 
ve Hariciye vekili Ant.<>nesko ile yapa
cağı konuşmaların hususiyeti üzerin
de durmaktadır. 

Curentul gazetesi, bu gayri resmi 
ziyaretin :inkılr edilemez ehemmiyetini 
tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 

''Gerek Romanya.da gerekse merke
zi ve şarlti A vrııpada cereyan eden ~on 
diplomatil~ Tıadişcler etrafında noktai 
mı.zar toat"cl,i !fClPıkı.oağm:ı şiiphc 
yo1;tur. Balkan paktıı,, Kara.deniz ve 
Ak<lcııiz mcscklcri bilhassa uugünkü 
diplomasi hm·ckct?cri :içinde iloi dost 
m.cmlcT.x:t'ıı siyasi tcJTiki mcsoilerin. 
de 1..ıaii nıakiycti haiz birer amildir.,. 

Dıminatzc gazetesi de şöyle yazı. 
yor· 

''B ·ycırcti11 bugıinku beynelmilel 
hrı·lisclcr ıçimlc 1 c CC'ncvrc topl<rıılısı 
arif C8İ1ıdc ka11dıı rleğcr bir ckcmıniyc
ti varclı1·. Ç'ıinldi bımkır Ballum aııtnn. 
1 ı ılc /\,;{,çiilc antant ar<ı8ınd.a nıii.vazi 
bir hattı harclwt takibini icabettir. 
nıcktcd;r. Eıı ziyaret sırasın<l.a, A 11to. 
ııc8konu_ ı .-hı1::11;1YL .=·1~~·otinda mii§f 
lıcdc od·l n gor t§ bırlıymi t(lrBfo için 
gim m mcsdclcri iizcrindc bir Tilrl; • 
P.,oır. ıı r "BİP aııl~..aBi husıurımda 

Fransa ltalya ile ya 
laşmak istiyor 

Bu haraket. Almanya aleyhind 
Londradahi i111paıalorluh ko11fera 

Almanyan111 müstenıleke 
talepleri de koııuşulacak 

.. Paris, ~6 (A.A.) - Journal gazete ·f 
sının Bcrlın muhabiri yazıyor: ı 

b htiyar oldugunu ve b 
İngiliz devlet adamlar.le 
şahsiyetlerle "fevkalade ın 
r:ci mahiyette., tavsif etti 
lerde hulunmak fırsatını b 

"Bir İtalyan - Fransız - inı;iliz 
mukareneti temin için Fransız diploma
sisi tarafından sarfedilmckte olan gay • 
retler Berlinin 'Salahiyettar mahafilinde 
Almanya aleyhinde bir hareket olarak 
telakki C'dilmek istenmiyor. Almanların 
kanaatine göre umumı vaziyetteki ger
ginliğin izalesi için ciddi bir hareket 
başlamrştır. Karşılıl:lı olarak da ufak 
bir hüsnüniyet gösterilirse bugünkü 
müşkülat ortadan kaldırılabilir. Alman
lar dört büyük Avrupa devleti arasın • 
da daha faal bir teşrikimesai anyorlar. 
Bittabi Almanlar yapılmakta olan mü • 
z:akerelcrin varacakları umumi anlaş • 
malardan Rusyayr dışarıda bırakmak da 
istemiyorlar • ., 

Oeuvrc gazetesi tdc Londradan şöy· 
le bir haber yazıyor: 

"Blomberg - Eden mülakatından 
çıkan mana şudur: 

Almanlar garp paktı müzakerelerin· 
de daha iyi bir niyet göstermek heve • 
sindedirler. 1ngiliz:1cr de her ~eyden ev
vel Hitler - Mussolini mülakatından 

evvel Almanya ile daha samimi görüş
mcJerdc bulunmak arzusunu izhar cdi-
yorlar.,. 
FRANSIZ HARiCİYE NAZIRININ 

BEYANATI 
Lordra, 16 (A.A.} - B. Delbos, 

Londradan hareket ederken Havas ajan· 
sına yaptığı beyanatta, muhteşem taç 
giyme merasiminde hazır bulunmakla 

Mussolininin 
Bi r Alman gazetesine 

Beqanatı 
Berlin, 16 (A.A.) - Local An

zciger gazetesi, Romadaki muhabi· 
rinin Mussolini ile yaptığı bir mü· 
lakatı ncşretmektedir. 

Mussolini bu mülakatında ez
.cümle demiştir ki: 

"lki millet aralarmda pekala teş· 
riki mesaide bulunabilirler. Çünkü 
gerek faziletleri, gerekse kusurları 
bakımından aralarında fark varsa 
da birçok hususatta da tam bir işti
rak mevcuddur ... 

Mussolini, birçok ltalyan ricali· 
nin Almanyaya yaptıkları seyahat· 
ten beyanı memnuniyet ettikten 
sonra veni Roma imparatorluğunun 
ilk }'ıldöniimi.i mlinasebetile biitün 
ltalyan milletinde imparatorluk duy
gusu olduğunu ve kadınların da İm· 
paratorluğun knrulnıasma yardım 
ettikl~r~ni sö.Ytemİ§hT. 

Mussolini, son giinlercle çnk 
mevzuu bahsolan kendisinin B~ı~İ· 
ni ziyareti meselesine katiycn temas 
clmemiftir. 

Arnavutlukta 

lcmiştir. 

Salahiyettar ingiliz 
v2ziyetin, müstakbel Jtıik 
dahil olduğu halde, ingilİ 
farına B. Delbosla, ild ın 
sında tam görüş tıpkılı 
müşahedeye imkan veren 
bulunmaktan ayni dcrcccd 
yet göstenncktcdirler. 
İMPARATORLUK KO.N 

DAN MfiH!M KAF 
BEKLENiYO 

Londra, (Hususi) -
yascti altında toplanan lJ 
ya imparatorluk konferatl 
lantısım salı günü yaP''' 

.. st 
lantıda, Almanyanın JtlU 

leri müzakere edilecekrird 
lantıda görüşülen ınesel 
Britanya imparatorlugutl~ 
den bütün meseleler lı . 
mühim kararlar veriJecektı 

LONDARADAKtT.G 
Londra, l? (A.A·) -;,1 

biye nazırı mareşal von . 
il ·şur· 

tarafından kabul ed ını 1 
B. Ribbcntrop. maret' 

ögle yemeği vcnni~. ve vr 
Halifax, Duff Cooper, Ch 
Samuel lloarc, Ncville 

1 diğer zevat da haı:tr bu u 

• Kadıköy - Ualtild3l' sU t>UI 
lctçc 88.tm alınmasr \C ı~er 
devri hakkındaki muzaıtcr ,., 
ktllct anlaşmayı parafe tçiıl 
den ısalli.hiyct i&tem~Ut· aıs 
~ lhtiy:ıt zabit mektebi 

Atatürk hcykellnlD t>UtilJl 
edilmlşUr. ruıılC 

.r. Yeni ıscne butçcsi UZC ı 
bulunmak üzere A.nlt8J"9 Y1l 
ibaşmfidilrU dlinmU§tUT· ~ 

tf. Kükilrt yUkl(l oıarıı.1' ı.ııt 
çen .. Ceyllını bahrt,. ~apUl"I 
mamen yıınmı~tır. ~sıırt! 
~ Hıu:lranın bC.)ndc diye ıc• 

'h ma) esinde olarak fin1 u::eJ 
:ııcrgflf'r açma:h-ta o•an G 1'el 
mtl&talal l'Cl!E:tm ~-e oeJ rc1' birle. 
(D ı S'rupu bu de!a ""' 

~ i ... -
bUyUk bir rc::iı:n ~r .. 

ı~, 
1a~la gara~ 

\ e f' .. -..d 
.Beykozda otur:lll ıJllcY· 

fabrfüamnda çalı'JJl J.P0c 
Sullan:yc <'ayııı 011

811 
kentlisinin önüne çıl:uıiııJd 
ki bir nşk ına.rer8S1 ):li t"'1' 
luluşmu§ ve lJ.e}ıılle 0 
y.a.ralanuştır. .;-1'! !{~ \ 

18Tcr cdil'JC'r1dir.,, • f 
DJgC'r bütı.in g'RU:teler de iki nıem- 1 s ya n . 

Ç!YJ YüzONP~~_ı;I.' 
)'ll.lddn çi~ i toplaDl]Jcc.JSJed4 
Aziz seyyar satıcı :ı'-ı;' 
toplama 't yUzJndC.:1 1 

1 it 
medd n, Az:;.zı 1a ııı "'1 .,,,, l~ct arasmdakı dost_ı_uğu b~baruz et- Eski bir nazırın Idareainde 

tırmekt.c \ c Ar" n :Rukreı;;ten geçi.ijjru .[ı / 
buyuk cbeınmiyetı haiz bir tezahür lhllliilcı er e .Jandar-
olar k t 18.kki eylemektedir. m alar çarpu;tı 

Parı • 16 (li u i> - JJOndrada tac . 6 (A 
giyme mer ıınınde bulunan b ~ T.rana. 1 . .A.) - Ama' ut· 
heycııer d"nıi<M yollarını Parisc ll'~0~. luk matbuat bmosunun bir tebligi· 
ı at c klardır. ~ g ne göre. ~cçen . geoc eski nazır 

Londı:ruia.n sonra Pa.ri~ bu hafta Etem 1 oto n~ın . ıdarıe ettiği bir ih· 
irinde sivaci g-orii"melf':e merkez ola- tilak~ gru~u ıle Jaudarınalar araSJn• 
caktır. Ji'ransız Haririyc naztrı hoıı da bır musa~~~1? olmuşlur. Bir 
l'>C'lb-ı, Yuı:;OEı1ana kral naib; Prcıru" jandarma za Jti. o_lmüştür. Huku-

• " " • 'aDJ tenkil · · b d b .. I ol. B veldlimiı GC'nPral 'ts.met ln-oııu·· met 115) • • ıçın ıca e en u· 
• ·· tedbırlen al .. J\\'Uatury ı Hariciye nazırı Şmit ile twı ml§ur. 

miizakerclcrde bulunacak ayın yirmi 
dördünde he 'll"lmilel Paris seroisinin o 
açılmasından sonra beynelmilel siyasi 
göru m"lerc Ccncvredc uevam oluna
ca.~tır. 

Ih' a.y ıııc cl<:'sj Ce11e\·rpdc kati ola
rak bi .. sur<'ti halle ıktlran ederek ay
ı rclın~nri devam eden miizakcreler
dcn f:onra bu milhim mesele bizim nok 
tai nazarımıza göre tıihayetlenecektir. 

KREDJ FOı SlYEDE 
KAZANANLAR 

KahirL", 16 (A.A.) -Yüzde üç 
faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fon. 
:ııiyc .. talwill~rinin dunkii çekilişinde 
190-' senesı tahvillerinden 67 4 807 
numara ile 19 1 l senesi tahvill~rin· 
den 153,859 nunıarn )0 cer bin 1 

frank ikramiye knzanmı !ardır. l 

lam t.ır. 50~ <!:"" 
Eln l~AVGA1 1lfl ,ı ı ı 

de is tas:\ on o.ı ka.S ~~ 
lı an Alrnıcd ustası ,1f" 

ı .. rı 
1.avga çı'ınıış OJl".rjpiıl' 

11 Adil ırmiııdc bJ ut· 
c•akı ile yru·alaıın1'~ .,,,, 

OTO 10BlL Ç/l e ~ J 
medde .Asmalı çerJJI p,!ilt ' P'. 
ran yedi yaş'.a.ruıd~d 0 ~ 
paşada Sırtlan c8- af~~ ~ 
oradan -EOför MUS~ot' ı 
2100 nuın:ı .. nJJ uf· / 
çaJ-p:trak .} aı·~JııD11 ~ 

BU DA BlR ~\ ~ 
Ju.,:.af~ ~f cıunc:l• cı" _,,.ti 

acllarıud., dört ar~" !P":ı 
falnrı tütsUJeclil't; ~;'! 
deniz lııyıRınd:t t:>id,P' ı 
rıkmışlar ve nrlU:.: d ~ 
r.a.kn olsun diye ~· ... 11,J' 
R .... cb dc:ıizden 1 

lır. 
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Yeşil Cehennem 
YAZAN:CAHİDE OSMAN=-

'boıcroa CEVAD 
f'_ lltlld' 
~ib llrıe: 
~ d tty.ı decı· . 

bı~llıa. 1~· halbukı doktor 
'-~r ~ bır müddet tstan
• ~ ŞuvİZnndı; ve işin en ga

h-itıcı~~n. a~reslni bildiği 
ıkımıze de uğra-

1 d kendini '--rta zci kuman anı, .u ran 
'kahramana,,: - Te,:klcür ec!erim ar • 

kadaı. Kararıih• ~önd,~i~üz zaman 
habrlat da seni terfı ett ıreyun. 

B d k da c1avuJcu: - Canım 
an o mızı • Sirk ota 

neden ainirleniyorıunu:ı? s··çd n • ...ı.ar? ı:ı evam 
genden çalıyorsam ne ~· .. 
e:lin. Ben size yeti,irİJD. 

AdaJ• dotru poetaıar 
lhd•• edlllror 

Akay idaresinin Adalara "doğru 
posta,, Jar i§letmek üzere verdiği ka
rarın tatbikine hazirandan itibaren 
başlanacaktır. 

Adalar araaında ve YilrUkali plAjı 
ile Dil iskelesine tertip edilecek sefer
ler için Halic; vapurlarından da istifa
de edilecektir. 

Bu vapurların seyahat UcreU he
nü.& teebit edilmemiştir. 

• İki veya daha ziyade ada arasında 
seyahat UcreUeri KöprU _ Kadıköy 
seferlerinde olduğu gibi birinci mevki 
11, ikinci mevki 8,30 olacaktır. 

•oo ••rr•h 1reıd1 
Alman bandıralı General Von Ştay

ben vapurile dün 400 seyyah gelmiş
tir. Seyyahlar bugün gideceklerdir. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-'18-

ısım: 

Aders: 

S - KURUN 17 MAYIS 1937 

Fransız donanması 

Atlas okyanusundf1 
tahşit edilecel~ 

Akdeniz tehlike altında buıunruiu /fi" 
Pıansa, Fas sahillerinde bil' bahı i i!s 

inşasına llaıaı veı dl 

Atlas Okyanusunda dola.§an bir ,ıo,.. .. ma 

Gezintiler: 
-- 1-2 ~ 

hiç bir donanmanın Akdenizde emniyet. 
le hareket edebilmesine imkan kılma -

nııttır. Fransızlar,. bu&ilne kadar takip 
ettikleri seferberlik planını ıörc, bir 
harp vukuu takdirinde, fimal Afrikasın• 
dan Fransaya eetirecekleri aıkerl•ri Ce· 
z:ayir ile Tulon veyahut Mınflyı ara • 

sında nakledebileceklerini aöylUyorlır • 
dı. Fakat harp ıillhlannm mUth'ir te • 

rakkisi karı.ısında, miltchısıılıı . .ıı kdc • 

nlı yolunun tehlike altına ıiı eli& ni vı 
harp esnasında en kuvvetli bir dc-nın • 

manın bile bu denizde emniyetle "ya • 
hat edcbilmeıi mümkün olmadığını ka • 

rar vermişlerdir. Bunun için Fran6ız hü
kumeti yeni bir deni& yolunun ihdasına 

teıebbüı etmektedir. 

~ircllik u.ımaııı B. Prôlt iki gün. 

denbenri Bofud&ki tetkiklerine de
vam etmektedir • 

Ptoet pazar olmuına rf,ğmen bu 

tetkiklerine dUn de devam etmi§tir. 

• 

-
Hava şehitleri 

9. oezsln 

Dün, saat tam ikiyi vururken , 
denizde bütün gemilerin düdükleri 
öttü. Karada tören batlamıotı .. 
Tunç kanadlarla süslü bir mermer 
anıt önünde toplanan, seçme kala
balıklar, tek bir yürekli büyük bir 
gövde olmuttu. Birlikte duyuyor, 
birlikte dütünüyorlardı. 

Bir avuç toprak üstünde, iökle-
re aığmayan, tutuımut kanadJarile 
kuyruklu yıldızlar ıibi ebediyete U• 

can hava tehidlerini anıyorduk. Bu 
bir avuç toprakta onların mezarları· 
nı bulmut değildik. Göklere •ıi· 
mayan o tqllın ruhlu kartalların, 
bir mezara kapanabileceiini akıllar 
almaz. Bu tümsek, bu memıer 
sütun. bu yaldız damlalan, ancak 
biz zavalWarın avunmalan icindir. 
Dünyanın bütün altını, bütün pır• 
lantaları bulutlar içinden ilahi bir 
met'ale gibi inen hava ıehidlerine 
bir kıvılcım kadar bile panlb vere• 
mez. 

Ölüm, kadife yataklarda. kut 
tüyü ipek yudıklarda daha mı az 
zordur. Bunu dütünmediın. Olü· 
mün böyleai bayağidir. Herkese 
inecek kadar qajılık birfeyclir · 
Her yaprağı, her çalıyı ayrı ayn su• 
layan bol. des(craiz yağmurlar aibi. 
ecel de f u vefasız dünyada her ne· 
fes alanı bir kere yoklar. Bunun S(Ü· 
zel, büyük. manalı nui var) Şe. 
hidler öyle değildir. Onlar, bu ba-

yaji teYİ• bir beJi• yapmak nıud· 
zesini pterirler. 

Uçtuklan vakit, bulutlar ayakla· 
ranın altındadır. Şimtekler, ayakla· 
rı altında çakar, sök gürültüleri 
ayakları altında yuvarlana yuvarla· 
na ıümbürder. Savqta onlar için 
ne arkasına ıinecek bir hendek. ne 
baflarmı eokacak bir Iİper vardır. 
ince bnadları• narin yapılı ıövde
leri. en kijçük bir dokunuıla tur· 
buz olaP J*VUelerile vücudlerinin 
hedefi büyür. Kendilerile birlikte 
bu nazlı ileti de konamalc zorunda· 
dırlar. 

Filolar, lcartı~ bir pen• 
ceıeden bir lurlaftslç pçitini andı· 
ran lala zatnanlar içinde m ... feyi 
öl~mek, •lifi düzeltmek. dütmanı 
görmek ve vunnak gerektir. Bir 
tioıtek Jfıjl .ltında manzara, na11l 
yanıp sönerse, onlar da biribirleri 
için öyle açılıp kapanırlar. AyaHın 
yerde. direejin topr•kta, tüfeğin 
kucağında ve dü9man önünde iken 
tehlike yanmdır. Arkadan saldırım 
bulunmaz. Tayyareciler için tay • 
yarenin kendiıi bile ayn bir düt
man hüktniindedir. 

Dün, büyüle ıehidlerini andığı· 
mız kahramanlar, itte bütün Lu 
zorluklara sıözlerini kırpmadan atıl· 
mif, alev "bak1tlı kartallardı. Arka· 
larmdct minnettar bir vatan ve ko
ca bir millet bırakanlara ne mutlu! 
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HergOn bir hlkAye : 
-.::-s• ,_, - ~ - - -- - - - - -

Zehirli elmaslar definesinde 
Güzel bir aabahtı... Güneş yeni 

doğmak üzere idi, kuşlar ötüyor· 
du: Onlar adaya yeni çıkmıılardı. 

Burası, Cenub denizindeki ikiz 
adalar'dan biri: Timonama adası 
idi. Oralarını iyi tanıyan Leo, bu 
adanın öteki T akau adasından daha 
iyi olduğunu eöylemiıti. 

Adaya ilk ayak bastıkları zaman 
kollarını Okyanusun geni§ ufukları· 
na açarak, derin derin nefes almt§• 
lar, güneşin ilk ıııklanna doğru 
dönüp gözlerini kapayarak, göz ka
paklarından içeri vuran kırmızılığın 
verdiği baygınlık zevki içinde bir 
an kendilerinden geçmiılerdi. 

Sonra Leo ile Cecily, adanın en 
yüksek tepesine çıkmak üzere yola 
koyuldular. 

Leo, buralara birkaç kere daha 
gelmiıti. O gün, Cecily ile beraber 
tepeye tırmanırlarken, birdenbire 
durdu. 

Cebinden bir haika yüzük çıkar· 
dı. Bu, kendisinin parmağındaki 
yüzüğün ayni idi. Genç kadın me
rak etti: 

- Ne o yüzük} dedi. 
- Parmağımdaki ile beraber 

bunlar iki Mısır yüzüğüCiür. 
- Mııır yüzüğü mü} 
- Evet... Eski Mısırlıların ev. 

lenme yüzükleri... Bak içinde ya. 
zar: 
. Leo, bunlan söylerken c~in-
Clen çıkardığı ikinci yüzüğün ıçini 
ıöstererek: 

- Sana tercüme edeyim, dedi: 
"Seni buldum, 
.. Seni saklıyacağım, 
.. Allh seni bana verdi, 
•Hiç ayrılmamak için,. 
- Ne güzeli 
- Evet, eski Mısırlılar lierlial-

Öe çok şair insanlarını§ ve qk nedir 
bilirlermi§ ... 

Leo, bunları söyliyerek, Cecily· 
n~n sağ elini aldı ve yüzüğü parma. 
ima geçirdi ... 

Cecily gülümsedi ve yollarına 
devam ettiler ... 

• • • 
Leo, son Cenub Kutbu seya]ia

tinden dönmiit ve Yeni Zelanda 
gelmiJtİ. Bu seyahati arkadafı 
George'le beraber yapmqla.rdı. Ge· 
orge, Cenub Kutbu keşiflerine ken~ 
disini çok vermiı ve birçok keşif • 
Jerde bulunmuı bir alimdi. Haya· 
tının yirmi senesini bu ite liuret • 
mi§ti ve bu müddet zarfında haya. 
tını tamamile orada geçinni9ti. 

Leo, ona niabetle daha genç bir 
kaıifti. Onu bu iıe atan, kutubla. 
n keşfetmek için duyulan ilim qlu 
?~ğil, daha ziyade macera hevesi 
ıdı ... 

Bu seyahatlerinden dönüılerin. 
de arkadaıı, ancak bir gün durduk. 
tan sonra. tekrar ve bu sefer ha,. 
ka bir istikametten yola çıkmııtı. Bu 
ecfcr Leo ona refakat etmemit ve 
tıehirde kalmııtı. 

Fakat, ıehirde kalması çok uzun 
sürmedi : George ·un genç kansı 
Cecily, bir sene evvel, lngiltere
den Yeni Zelanda gelmiı, fakat 
kocasını hemen hemen hiç görme: 
mİ§tİ... Cecily, George'Ie bir Ce
nub seyyahının kansı olmak hevesi 
ile evlenmiıti; onu buraya getiren 
de kocasile beraber tehlikeli seya • 
hatlere çıkmaktı. 

Halbuki, George, Cenub sey8 • 

hatinin tehlikeleri ka?Jısmda kansı 
ile beraber seyahate çıkmağı doğru 
hulmamq ve seferlerinin hiç birinde 
kansını. yanma almak istememiıti. .. 

Cecıly bundan çok müteeasirdi. 
Vatanmclan uzak ve bütün macera
dan uzak kalmıftı. 

Yeni Zelandm yabancı muhitin
de sıkılan genç kadm, o sene arka
daş olarak kendisine Leo 'yu buJ. 
mu~tu. Leo, arkadqmm kanama 
hakıkaten çok iyi bir arkaclaıhk edj. 
yordu. Her gün sabahtan ak§ama 
kadar, her gece Yatma vakti gelip 
ayrılıncaya kadar vakitlerini bera
ber geçiriyorlardı. Leo ona daiına 
seyahat hikayelerini anlatıyordu. 

Bunlardan birinde, Cenub de· 
nizindeki "ikiz adalar,, a olan seya-

Kadın, def inenin esrarını kocasından öğrenmeyi 
düşünüyordu. Bu esrar çözülmüştü: 

Fakat kocasının ölümü ile ... 

. 
Jlatini de anlatmııtı. Cecily hepsin
den ziyade Leonun bu seyahatine 
alaka duymuıtu: 

Lco, ikiz adaları dolaşırken çok 
garib ıeyler gördüğünü, burada es· 
kiden ya§ryanlann bulunduğuna da
ir iıaretler gördüğünü, fakat bun
ların bugünkü insanlardan çok baş· 
ka olduklarını aöylemİ§ti ... 

Bundan baıka, bu İkiz adalar, 
Cenub denizindeki diğer yerler ara· 
ımda, oturulabilecek hemen hemen 
tek yerdi. 

Bu adaların böyle hem ufak, 
nem insan yaııyabilecek halde ol • 
muı, hem de içinde timdi kimse· 
nin bulunmamuı Cecily'de gidip 
orada yaşamak arzusunu uyandırdı. 

Leo ona adalan anlatırken: 
- Ne olur, Leo, dedi. Beni 

oraya götürsene l 
Leo, genç kadının arzusunu 

memnuniyetle kabul etti. Bu, kcn-

disi için de çok iyi bir seyahat ola· 
caktı. Hem gezmiş, dolaşmış ola· 
caklardı, hem de adalarda tekrar 
araştırmalar yaparak, belki daha gü 
zel şeyler bulacaktı. 

Ertesi gün, Leonun yatı Yeni 
Zelnnd' dan ayrılmış ve iki kişi ikiz 
adalara doğru yola çıkmışlardı. 

Maksadları, Leonun tercih et
tiği Timonama adasında ancak bir 
iki gün kalmak, bu müddet zarfın
da da yatta yatıp kalkmaktı. 

Fakat, daha ilk günü adayı baş· 
tap başa dolaşan Cecily orasını pek 
sevmiş ve uzun müddet orada otur
mak için l..eo ·dan iyi bir yerde bir 
kulübe yapmasını istemişti. 

Hakikaten macera hevesi ile ha· 
reket eden bu iki genç, içlerinden 
gelen arzuya uymuşlardı: Leo, 
Cecilynin istediğini yapmakta ge . 
cikmedi. O, derhal bir kulübe yap· 
mağa başlarken Cccily de yattan 

İngiliz hikayesi 
Çeviren: Vir Gül 

~ı. 
Sandaldakiler karaya ~ 
çıkmadan evvel, o, ~~ 
kayalardan aşağı on-
lara doğru sarktı. 

karaya öte beri taşıdı ve ertesi gün 
kulübelerine yerleşmiş bulunuyor· 
lardı. 

Leo, Yeni Zelandda iken. ikiz 
adalar hakkında anlattıkları arasın· 
da, bu adaların ikincisi olan T akau
dan da bahsetmişti... Fakat, bura· 
ya geldikten sonra, Cecily kac defa 
istemiş, fakat Leo oraya o~u hiç 
götürmemişti. 

Bununla beraber, Cecily, Leo· 
nun oraya ara sıra gizliden gizliye 
gittiğini ve bir müddet kaldıktan 
sonra dönüp geldiğini görüyordu. 
Fakat, Leo, T akau adasına bu her 
gidiş gelişinde Cecily'ye birşey söy
lemiyor, o: 

- Neredeydin? 
Diye soracak olursa: 
- Balık avına çıkmıştım .. 
Diye cevab veriyordu. 

Mısırın Montreux' de kazandığı zafer 
Kapitülasyonların lağvı müzakeresine kısa bir bakış 

Paris, (Hususi} - Mısır kapitü. 
laıyonlarmın lağvinin müzakeresi 
için Montreux'dc toplanan konfe· 
rans geçen cumartesi günü hitam 
buldu. Bu suretle Mısır milleti is
tiklalini köstekleyip inkişaf ve te
rakkisine mani olan bağlardan kur· 
tulmak imkanını elde etti. Evvcl
denberi tahmin ettiğimiz bu netice
nin istihsalinden dolayı kardeş Mı· 
am bütün samimiyetimizle tebrik 
ederiz. 

Burada, bu neticenin istihsali 
için cereyan eden müzakerelere bir 
göz atmak faydadan hali olmasa ge· 
rektir: 

Muahedenin adliye teşkilatı ka
nunu hakkındaki faslı, Mısır hüku· 
metinin taleblerine ve noktai naza· 
rma tamamile muvafıktır. intikal 
devresi müddeti on iki sene olarak 
tesbit edildi. ilk önce Fransız heye
ti bu müddetin on sekiz sene olma
ımı teklif etmifti. Amerika murah· 
hası itiraz etti. Asri ve kusursuz 
kanunlann tanzimi için on sekiz 
sene gibi uzun bir müddetirı kabulü
nün doğru olamıyacağını söyledi. 
Bunun üzerine Fransız heyeti bu 
müddetin on beş sene olmasını iste· 
di. Fakat sonunda Nahas paşanın 
bu müddetin on iki sene olması hak· 
kmdaki ısrannı kabule mecbur kal
dı. 

Fransız murahhası başka bir tek· 
lifte de bulunmuştu: intikal müd
deti devrelere ayrılarak bugünkü ka
pitülasyonların yava§ yava§ kaldırıl· 

masını istiyordu. Bu taleb de red 
edildi. Islahata hemen başlanılma· 
sı kabul olundu. 

Mısırlı ve yabancı hakimlerin 
adedi aşağıdaki veçhi le tayin edildi: 

1 - lskenderiye istinaf mahke· 
mesinin on sekiz azasından on blri 
yabancı, 

2 - Kahire, lskenderiye ve 
Mansure muhtelit mahkemeleriııin 
a1tmış azasından kırkı yabancı. 

Mısır hükumetinin birisi Mısırlı 1 
olmak üzere iki istinaf azası tayin ı 
hakkı ''ardır. Yabancı hakimler a· 
rasında - ölüm veya istifa dolayı· 
sile - inhilal vuku buldukça yerle
rini doğrudan doğruya Mısırlı ha • 
kimler işgal edeceklerdir. 

Konferansın en hararetli müza· 
kerelerine vesile olan meselelerden 
birisi "ecnebi,, kelimesinin hududu
nun tayini olmuştur. Bu tayin ile 
Mısırda bulunan yabancılardan han. 
gilerinin intikal devresi müddetince 
muhtelit mahkemelerden istifade e· 
decekleri tasrih edilmektedir. Mısır 
hükumeti bu hususta hakikaten bü
yük bir hüsnüniyet göstererek ka· 
pitülasyonlardan istifade etmiyen 
Çekoslovakya, Romanya, ve Yu
goslavyayı da diğer devletler arası
na koymuştu. Ancak "tebaalık,, 
şartını yalnız bir memleketin teba· 
asına hasredip o devletlerin himaye
sinde bulunan yabancı soylara teş
mil etmemişti. 

"Tebaa,, vasfının bu suretle tah· 
didi F ransanın şiddetli itirazını celb 

etti. Çünkü Fransa Tun us ve Fas 
yerlileri üzerindeki himaye hakkını 
kaybetmekte idi. Fransanın böyle 
.§iddetl itirazına ltalyanın i§tirak et· 
memesi ve bilakis Mısır hükumeti· 
nin noktai nazarını terviç etmesi şa· 
yanı dikkattir. ltalya Mısırı mem· 
nun etmek icin Libya ve Habeşistan 
yerlileri üze;indeki himayesini terk 
etmiştir. 

Mısırda eskidenberi yerleşmiş ve 
birçok ilmi, içtimai müesseselere 
sahih bulunmuş olan ecnebi koloni· 
leri mensub oldukları devletlerden 
mekteb, kilise, hastahane gibi mü
esseseleri için Mısır hükumetinden 
imtiyazlar alınmak suretile kapitü
lasyonların lağvine razı olmalarını 
istemişlerdir. 

Mısır murahhasları, kapitiilas· 
yonların yerine ona benzer diğer 
bir takım usuller demek olan bu tek· 
lifi kemali şiddetle reddettiler. Ne 
hükumetin, ne de Mısır mebusan 
meclisinin ve efkarı umumiyesinin 
böyle bir teklifi kabul değil, müza
kereye bile tahammül edemiyeceği
ni ve konferansta böyle bir müza
kere kapısı açılırsa memleketlerine 
döneceklerini biperva devletlere an
lattılar Mısır heyeti kapitülasyonla· 
rm katiyen şartsız olarak lağvini is
tedi. Israr etti ve diğer devletlere 
kabul ettirdi. 

işte bu suretle genç ve kardeş 
Mısırın Montreuxde kazandığı za· 
fer tam ve kati olmustur. Tekrar 
tebrik ederiz. 

Lco, o esrarengiz ada); 
n, Cecily uyanmadan cifJ!.. 
Onun için, o giderken ~ 
raber gitmek için ısrar ys 

Esasen, Leonun ora uııJ 
''e ondan gizli olarak ~ ıı( 
rnesi kendisinde bir şiiP e 
mıştı: . . bO) 

Leo bu adaya nı' 111 ~ ııt 
gidiyordu?. Acaba ada 
dı} " ıJ)., 

Bunu doğrudan ~.ogrf 
sine sormağı düşündu. 
ra vaz geçti. i 

Mademki Leo oraY8 ~ 
yi ten ih ediyordu; de~ ... 
lyden sakladığı, onun ° 
istemediği birşey vardı. dş 
disine sordugu zaman 
yeceği gayet tabii i?İ· bit 

Onun icin Cecıly, 
A tJf\ 

bersizce Leoyu takih e 
verdi. kO 

Gece bu fikri aklın3 

tığı için, o sabah güneŞ 
uyandı. ktıJ· 

Leo yatağında Y0 fl ıı) 
dışarda gittikçe uzaklaş~erh~ 
leri duyuluyordu. ~u,d ğf'l 
idi: Herhalde sahıle b~ sB-

ıt J du ve oradan, yatın çect 
binerek karşıki adaya ~~b 

Leoyu uzaktan ta ll f 
da sahile indi. Gene ~~80ılı 
takib ederek sahilde 58 cloitıl 
sandala .atlayıp karş!{~katl 
mış, bıraz sonra 8 bol111 
kıyılarında gözden kaY di 

O C ·ı, vatın zaman ecı :> • .. 1 kaıJ 
dalına bindi ve o da 8 

doğruldu. . . ,.. 

Cecilv Leoyu l akall 
bir mağ~;ada buldu: f1 ~ 

Leo, mağaranın Y~ 
.. elırııŞ· 

arasında yere çom. kle 
bir şeyi gözden geçırnıe 
dü. k 

Cecily, mağaranın ifr 

d d d gelen ıŞt~-
urup, ışar an . b're 

ğu için önünde bırden ~al 
karanlık üzerine başı~~ 

0 
•. ,.,,e 

• · or " :.ıı 
karşısında Cecily ~1 Je tutt\JJ 
bire şaşırdı ve elın 
yere düştü. d ııııf11 ' 

Kadın, içeriye a ı clııf 
lA b "'ere maz, evve a, u, ~ 

doğru uzandı ve aldı: . G 
Bu, kırmızı bir tat;·h~ 

metli taş, ve burası. 1 

Kıymetli taş hazi.n:s~i· şa~ 
Lco, kendisını •. ç , 

göstermeğe çalışar~k · ceeM 
- Sen mi geldın. fi 

Nasıl buldun bur~sın1ıJiıı~ ~ - Sen nasıl ge k t e 
nasıl buldunsa... f 8 8 ·b'~ 
buranın ne olduğunu 
sana ... 

Leo: ·ofdB Bıı 
- Bunu sana :>. 

ı 1 d. 1 · d' 'delıfl'l· a ı ge , şım ı gı ı,er 

Diyerek kadını bed011dıl 
tekrar kendi adalarına -ı"ısltBı.I 

e ı dı' Fakat, orada gen 1'ıtl .~j' 
nın esrarı çözüiırıedenbİf h~ 

bunu gayet saçma C cil! ~ 
kapatmağa calıştı. el" J11 

~ un" 
inanmış ve artık ~~·ncli.ı· ıı 
muyormuş gibi gorıı t~~' 

Fakat kadının ··rı 0 <' 
bütün art~ıştı. Bir f~t~ 
başına gitmeyi ka~~cf 
tesi sabah. daha gu -f ıslt9ıJ 
kulübeden çıkarak 
gitti. dıl' 

Burada hiç ufJ1fl'lB 11irı,Jı' 
karşılaştı. Hiç ki~9;8, dP'~ ~ 
dığını sandığı bu ? 8 şıi'~ 
şırken, giineşin ılk :1' go 
!anan adada, bir erk f(o'ıı§' 
az yaklaşınca bunun ~ 
nu farketti. .. el1'~f~ 

Erkek onu gorrı1d rl1P' 
istifade eden Cecil~ ~ 
dü ve Tinomann 8 B 

* # ~ 
T akau adasını~ eıı 

de kocası bilecektJd 
derhal Yeni Zelan 

8 
it 

kocası gelince buntl 
s• 
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Bugünün en müthiş silahı: 

1 
TAYYARE 

'ttı~nqa tag!Jare imali için bir buçuk 
tnıly9_r tabsis etti 

Hayret edilecek 
bir mesele 

ZONGULDAK 
Kömür havzasında 

işler iyi tanzim 
edilemediği için 

sen esine kada r yedi sene zarfında 
muharebe tayYarelerine .Almanlarm 
sarfettiği mikdarın yekunu 265 mil· 
yon iken yalnız 193 3 de 4 7 5 milyo
na çıkmış ve bu mikdar 1934 de bir 
milyar üç yüz milyonu geçmiştir. 
Bu rakamlar adi bütçelerde görü- • 
lenlerdir. Bunlara fevkalade biit- 1 
celerin de rakamlan ilave edilince · 
Almanyanın tayyarelere ne kadar 
ehemmiyet verdiği meydana çıkar. 
SOVYET RUSYA NE YAPIYOR? 

Sovyet Rusyanm tayyare kuv
vetleri de çok ehemmiyetlidir. Bu 
devletin 1933 deki tayyare kuvvet
leri 1800 tayyareden mürekkeb 187 
filo idi. 1934 de filo adedi 321, 
tayyare mikdarı 2800, 1935 de fi. 
loadedi437, tayyare3,200, 1936 
da ise filo 488 ve tayyare mikdarı 
3,500 e çıkm1ştır. 

Rusyanın harb tayyareleri iki tip 
üzerinedir: Biri hafif bombardıman, 
diğeri de sürati saatte 400 kilomet· 
reyi bulan takib monoplanlarıdır. 
Rusyanın tayyareye yaptığı masra· 
fın tahmini biraz güçtür. Çünkü 
muhtelif nezaretler bütçelerinde ve 
müstakil tayyare teşkilatma aid büt· 
çede birçok rakamlar vardır. Her 
halde Rusyanm tayyare masrafı ye
kunu m\.ithiş rakamları bulmaktadır. 

Devlet Demiryollaı ı 
ecnebi memlekelleı -
den kömür almak 

mecburiyetinde 
kalıyormuş 

~---Ankarada beynelmilel kömür 
sergisi henüz devam ediyor. Ser· 
ginin büu:.i.n maksadı memleketi -
mizin maden kömür sarfiyatını 
arttırmak ve rr.(.imkün olduğu ka
dar memleket haricine de fazla 
kömür satmaktır. Bununla beraber 
Zonguldaktan aldığımız bir oku· 
yucu mektubunda bi.z:e haber ve· 
riliyor ki bu hav.z:ada kömür iş -
lerinin iyi tanzim edilememesi yü

zünden devlet demir yolları idaresi 
ecnebi memleketlerden kömür al • 
mak mecburiyetinde kalıyormuş: 
geçen hafta ilk parti olarak elli 
bin ton kömür için bir açık ek . 
siltme ilanı yapılmış. 

Bir taraftan hav.z:a istihsalatını 
arttırmak için bin bir tetbire ba:ı 
vururken diğer taraftan Devlet 
Demir yolları gibi bir idarenin 
memlekette kendi ihtiyacım te . 
min edecek kömür bulamaması 
aklın kabul edeceği birşey değil · 
dir. Fakat Zonguldaklı okuyu· 
cumuz bunu izah ediyor ve di . 

yor ki: 
''Maden havzasında bulunan 

bütün şirket ve münferit maden 
müesseseleri ihracatları nisbetin . 
de bir kısım kömürlerini harice 
yani yabancı pazarlara satmaya 
ınecbur edilmişlerdir. Büyük şir 
ketler esasen istihsalatları dahil i 
sarfiyattan fa.z:la olduğu zaman 
harice kömür satmaktadırlar. 
Diğer şirket ve madenciler ise 
başlı başlarına ecnebi memleket . 
lerle muamele tesis ederek kömür 
satacak vaziyette değillerdir. Ha . 
rice verilecek kömür fiyatları da _ 
hile nazaran çok ucuzdur. Ayni 
zamanda bu müesseselerin çıkar
makta ve satmakta oldukları kö . 
mürlerin mühim bir kısmı Tüvc
nan cinsindendir ki bu cins kö . 
rn:irün hariçten alıcısı çok az: 
olduğu gibi hükumet de harice 
bu cins kömürlerin çıkarrlmasmı 

Tayyare kuvveti fazla olan dev
letlerden birisi de İngilteredir. ln· 
gilter~ ~ir m.üddet devam ettiği e~- j 
niyetını tehlık~ye .ko?:a~. har~ketsız· ı 
tikten sonra şımdı buyuk hır faali· 
yetle noksanlarını ikmale başlamış· 
tır. Son sene içinde bu faaliyet 
dev adunla rile ilerilemiştir. lngil • 
tere Krallığı tayYare kuvveti 1935 
iptidalarında çok zayıftı. Bu kuv· 
vet 54 merkez. 24 deniz aşırı fil? 
ile bunları biribirine bağlıyan 1 2 tam "Bu maden mümmled öte • 
ve 8 yarım filodan ibaretti. . denberl yaln" dahili mJmmle . 

Habeşistan buhranı .. lng•l~~r~ye " kömür sata<ak ve para"m pe· 

ar.z:u etmemektedir." 

tehlikede olduğunu. gost~~dig• '''" şin aJ.,ak ocaklarını yaşatmaya 
bütün şiddetile yenı ıeşkıla'? baş· muvaffak olabilmişlerdir. 
!adı. Ve ayni sen••'"• yam. 1935 Hariçle muamele yapabilmek 

. . mayısında tayYşre fıloları· için, döviz: meselesinden dolayı. 
senesının b k 114 cıkardı. Geçen şu attan· uzun vadelerle ömür satmak m« 
b:ri tat~ika başlanılan lngilterenin buriyetindedirler. Bu gibi iztirar· 

. ·ı- hlanma programı tayyare !ardan dolayı bu müemseler harke 
yenı sı a k 1·d tırılması sevkiyat yapamamışlar ve harı'cı· 
kuvvetlerinin fev ~ a e a~ . il · 

la ak k
"'bul etmıştır. k sevkiyatlarınt tamamlamadan da . 

nı esas o r .. b b d inğilterenin muhare e hili sat<şlarına nıüsade edilmedi . 
eş sene e k . . tahs's et ğinden bu ocaklar faaliyetlerı'nı' 

kuvvetlerini artırma ıçın ~. .. • t ·~· 160 

.
1
..., r frangın en buyuk idame edebilmek imkanından mah 

ıgı mı J a f d 'l k . k l l d 'kd t yyareye sar e ı ece tır. rum a mı§ ar ır. Binnet:ce 
mı arı a 7 • t H · · 1 a · ı 'd J ayyare arıç pıyasa ar azamı 5-20 bin 

Bu masrafla yenı en 
d ı k f

·J Jar ve tay· ton kömürü birçok zaruretlerden 

merkezi insa e İ ece 
1 0 

el t 1 
caktır dolayı sevk demedikleri idıı 

yareler mik arı ar rrı a · ' 
l 1 da 

tayYare bu ocaklarrn kömür ihraca . 

Fransa ile ta yanı~. f 'k 

k 1 

. . t k ıcın sar ettı • tının kesilmesi y~zünden havza 

uvvet erını ar ırma · d' B j 
· b tt ır u istihsalatından yüz bin tonluk bi r 

leri aayretler ayni nıs e e d. l 
0 

b " " k v et 1 tenezzül hasıl olmuştur. Bunun en 
suretle Avrupanın en uby~ "ke b: feci neticesi olarak dahili mües . 

leri 1936 danberi pek u~u . ır 1 

d 
e gır seselerim'.z: hariçten kömür ara . 

tayya re silahlanması evrın · 
rnaya ba;lamışlardır . 

mişllerdir. )' b' de herke· 1 Nitekim Devlet demiryorlları ida 
nsan bir bu ha 1• ır b' resinin ecnebi memleketlerden kö-

sin agz~ mda dönen nıilletl~r~r,ad~~ .. 
1

r .., .. l rını uşu· mür satın almak mecburiyetinde 

anlaşma yapılucagı soı e • d b d d " .. h . . . acaiYına §aşırıp ı ;.,.k,.a ... 1m_.ış...,o• .. m,.a .. s .. ı .. a_..u,.n_a.n.ı .. r ... --..: 

nunce angısıne ınan o at 

14-------.------...... ~ 
merasimi Taç 

Son posta ile gelen en 
yeni resimler 

Vestminster kilisesinin dahilinde. 

. . ırlY.Or~ Kral taç giydikten sonra PiskoP.OS Kraliçey:e taç giy_d .. 

' 
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Kadircan KAFLI Tefrika: 47 

Umur Beyin arlık sabrı kalmamıştı: -Ayşe, beni se
viyorsan! · ir büyük kardeş veya baba gerine 

k . ·" ' H d. ı· ., oyuyorsan. .• ay z, ver e znz ••• 
Acımak ha!" 
Böyle genç, kuvvetli ve onurlu bir 

adama acımak! .• 
Dogan ilk defa olarak candan yalva. 

rıyordu. 

O kadar ki gözlerinin ıslandığını bi. 
le gizliyemiyordu. 

Ayşenin yüreğinde bir yer sızladı. 
Fakat ken~ini toparladı ve için için 

şöyle dedi: 
- Bana yaptıklarım unutamam. Bu 

hatıralar her zaman onunla benim 
aramda dikenli bir çitti~ Bir duvardır. 
Hatta bir uçurumdur. 
Doğan birkaç dakika sustu. Maşraba

yı geri verirken titriyen bir sesle son 
sözlı:rini söyledi: 

- Rahatsız olma Ayşe, benim yü
ziimden üzüldüğünü istemem. Git bura. 
dan. Benim işlerimi başkalan da görebi. 
Jiyor.. Haydi, ben Umur beye söyle
rim. ATtık vazgeçtim, derim. İstersen 
senin onu sevdiğini de söylerim. Umur 
bey çok iyi bir adamdır. Evlenmenin .. 

Ay§e telaşla: 
- Hayır •. Ona hiçbir şey söyleme-

yin! Bu bana bir fenalık olıft-1 
Dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Seni eve götürselerdi 1 Keziban 

aaha iyi bakardı! .. 
- Haber gitti. Neredeyse gelir. Fa

kat oraya gitmeyeyim. Sen rahatsız o. 
lursun J Baban ve kardeşin de istemez. 
ler. Nerede oh1a kalırım. 

Doğanın gözlerinin ıslaklığı artmıştı. 
Ayşe gidecek oldu. Fakat ancak iki 

üç adım attı ve durdu. 
Kendi kendine: 
- Madem ki Urnur bey istedi, hiç ol. 

ınazsa bu kadarını yapmalıyım. · 

Dedi. 

Ve gitmedi. 
Umur bey Zaharyanın gönderdiği on 

Türk esirinin yerine Cinevizlcrden on 
kişiyi yolladı. Onar onar değiştirildi. 
Geriye kalanlar için kararlaşan para da 
alındı. 

Geri giden esirler arasında: 
- Ben gitmek istemiyorum. Burada 

bırakın. Size hizmet edeyim. 
Diyenler, hatta islim olmayı kabul 

edenler bile vardr. 
Yüzbaşı Oryano da bunlardandı. 
Fakat Umur bey hiçbirini almadı. 
- Herkes yerli yerinde.. Bu sizin 

için hayırlı olmaz! .. 
Diyor:du. 
Büyük rütbeli on beş zabit de rehin 

olarak alındı. Bunların arasında general 
Marko Kornaro ile Brentino da vatıdı. 

Ertesi gün sabah}eyin limana girmek 
üzere üç geminin hazırlanması için Meh 
met Reise haber yollandı. 

Umur bey akşama doğru misafirlerile 
birlikte Kadife kaleye çıktı. 

Büyük sofaya girdiği sırada Doğanla 
Ayşeyi hatırladı. Onların bulundukları 

odaya girdi. 
Doğan yatağa uzanmış, dalgm dalgın 

pencereye bakıyordu. 
Ayşe onun üç dört adım ötesindeki 

sedire ilişmiş, ayaklarının ucuna basa
rak örtüsünün ucunu büküp duruyor. 
du. 

Kapının açıldığını duyunca ikisi de 
başlannı çevirdiler ve doğruldular. 

Umur bey eşikte durdu ve iki tarafa 
da birbiri ardından bakarak adeta çıkış. 
tı: 

- Neidir bu? Hala kedi ile köpek gibi 
birbirinize küskün mü duruyorsunuz? - ..... 

Bir tarih münakaşası 

Uzunköprüyü kim yaptı? 
(Bay_ Hasan Fehmi T1trga'l, ga:;eie., 

mirin 10 mayıs tarihli .myı.<nnda nc.ş
rcttiği bir makalede Bay Turan Canını 
SQn Posta gazetesinde çıkmı ue Uzım. 
köpııtiyc dair olan 'T>ıa7..alesinde bazı 
yanlışlar bulwnduğğwıu kaydetme/de 
ve uydurma tarihi ·neşriyatın 1/<l8<lk 
edilmesi?ıi istemekte idi; Bay Turan 
Can, bu yazıya oeoob olarak ~ğıdı,ı. 
ki satırları yazıp Vize vcrmi§tir; aynen 
rıc.Jrcdiyorı<z:) 

B. H. F. Turgal 

Uzunköprii hakkında Son Posta 
gazetesinde çıkan bir makalem mü
nasebetile KURUN gazetesinde neş
rettiğiniz yazıyı okudum. 

Makalemi dikkatle okumadığınız 
muhakkaktır. Çünkü ben kırk ye
di yıl dediğim halde siz kırk sekiz 
yıl diye yazdığımı tekrar edip duru
yorsunuz. 

Köprünün Mimar Sinandan ev
vel bitirildiğini, fakat en mühim 
kısmı müteaddid defalar yıkıldıgın
dan en sonra Mimar Sinan tarafın
dan kati olarak yapıl<hğının (mu· 
hakkak gibi) olduğunu yazdım. 
Hatta Mimar Sinanın eserlerini sa
yan Tezkere - tül - ebniye' de bu 
köprünün adına tesadüf edilemiye
ccğini de zikrettim:'" "Mimar Sina
nın eseridir!., dediğimi nereden çı
kardınız? 

Köprünün yıkılması iizerine, ya
pan mimarların idam edildiğine da· 
ir olan rivayetler hala halk arasın
da va-:dır. İki kanat üzerindeki si
zin (baba) dediğiniz taşlar hakkın. 
da yazdıklarım da bu cümledendir. 

Köprü gözlerinin sayısı meselesi 
bence mühim değildir. Esasen bir 
az yazı ile uğraşan bir adam 1 44 ve 
1 7 4 rakamları arasında bir tertib ve 
ya kalem kayması olabileceğini -
hüsnii niyet sahibi olduğu takdir-

de - pek kolay tahmin edebilir. 
Uzunköprü kasabasının bu kl~p

rün ün yapılması münasebetilc ku
rulduğu hakkındaki mütalenmı tu
haf buluyorsunuz. Fakat siz de 
"Köprünün inşasından sonra bir ta
rafına bir kasaba, bir tarafına bir 
kariyei azime kurdurdu,, diyerek 
beni teyid ediyorsunuz. 

Tarihi bahislerin tozlanmış ki
tablarda uyumaktan ve halkın kafa
.!nndan silinmektense tazelenmesi ve 
münakaşası elbet faydalıdır. Fakat 
şunu bilmek lazımdır ki imza altın
da çıkan yazılar hakkındaki m\.ita. 
lealarda yalnız imza sahibine hitab 
etmek en basit bir kaidedir. Gaze
te bir kürsi.idür ve orada kanaatler, 
bilgiler karşılaşır. 

Tarihin muhtelif kaynakları, 
masallar, rivayetler, vesikalar, ki
tabeler ve sanat eserleridir. Maka
lemde başlıca Uzunköprü halkı ara
sında geçen rivayetleri de zikrettim. 
Tarihin yüzde seksenini teşkil eden 
rivayetler olmasaydı, meydana çı
karılabilen birkaç taş parçasile bir 
kaç deri ve kuğıd tomarından ne ka
zanabilirdik? 

İlmi neşriyatı yasak etmek tek
lifini görünce kendimi orta çağlar
dan g("len bir ses dinliyor sandım. 

Biz yorulmuyor, yazıyor ve oku
tuyoruz. fakat siz, köpriide kulla
nılan taşların nereden getirildiği ta
rihçe malum olduğunu yazıyorsu
nuz da fırsat düşmüşken yerini bil
direcek kadar bile kendinizi yormu
yor, adeta ilminizi esirgiyorsunuz. 

Şahsi mülahazalar yerine, her 
halde kıymetli olacağım umduğum 
ilmi münakaşalar yapmanızı, yeni 
kaynaklar göştermenizi, bu yazılar· 
la bizi de müstefid etmenizi ister
dim. 

Turan Can 

Doğan Ayşeyc baktı ve Ayşe gözleri .. 
ni yeniden yere çevirdi. 

Umur bey ilerledi. 
Ayşenin omuzuna elini koydu: 
- Beni büyük kardeşin, hatta baban 

yerine koy! Senin iyiliğini istediğimden 
şüphe ediyor musun? Söyle! .. 

- ..... 
- Söyle, diyorum .. 
- Etmiyorum .. 

- O halde dediğimi yap. Şu ldelikan-
lının haline bak. Senin uğrunda kaç 
yara aldı? O yaraları aldığı zaman bile 
bu kadar bitkin değildi. 

Genç kızı Doğana doğru bir baba gi· 
bi yavaş yavaş ve okşayarak itiyordu. 

- Haydi, inat etme artık .. Senin için 
iyi olacaktır. 

Genç kız bir türlii yürümek ve Doğa. 
na yaklaşmak istemiyordu. 

Umur bey sesini gittikçe tatlılaştırdı: 
- Beni hiç kimse kırmıyor. Şu bin. 

Jerce yiğitin herhangi birine "Ateşe 

atıl!., desem atılır. Sen mi kıracaksın? 
Ay§enin en can alacak yerine doku

nuluyordu. 
Fakat o henüz kuvvetini tamamile 

kaybetmiyordu. 
Umur beyin artık sabrı kalmamıştı: 
- Ayşe, beni seviyorsan! Bir hüyük 

kardeş veya baba yerine koyuyorsan! .. 
Haydi, ver elini! .. 
Ayşe gözlerini kapadı ve içini çekti. 
Bu sesi bu kadar yakından duymak!. 
Bu ellerin sıcaklığını elinin etrafında 

eşsiz bir aşk bağı gibi dolanmış bul

mak .. 
Umur bey ona: 

· - Beni seviyorsan! 
Diyordu. Onu na~ıl sevmiyebilirdi. 

Hayatında yalnız onu sevmişti. Yalnız 
onu sevebilecekti ve öldükten sonra bi· 
le to,prekta eriyen, rüzgar1a savrulan 
vücudunun her zerresini bu aşkı haykı. 

racaktr. 
- Benim hatırım için .. Bu benim en 

büyük dileklerimden biridir. Sizi bera. 
ber görmek istiyorum. 
Ayşe artık karşı duramıyordu. 

Yürüyordu ve elini çekmiyordu. 
Fakat gözleri kapalıydı. Umur beyin 

eli ve sesi onu büyülemişti. 
Elinin Umur beyin elinden kurtul • 

duğunu ve başka bir ele geçtiğini his -

setti. 
Bu el ateş gibi yanıyordu. 
Umur beyin elleri, birleşen elleri sn

rıyor ve sıkıyordu. 

- Haydi Doğan çabuk iyi olmağJ 
bak. Kalkar kalkmaz size eşsiz bir dü
ğün yapalım. Biz de eğlenelim. Bu 
ayni zamanda aşağı İzmiri aldığınız için 
yapılan bir şenlik olacaktır. 

Umur bey böyle &öyledi ve sevine 

sevine çıktı. 
Ayşe üzo:llüyordu. 
Fakat artık elini çekemiyordu, hatta 

Doğanın yanına oturmayı da kabul et -

mişti. Çünkü en çok sevdiği adam böy 
le istemisti. 

Bund;n, acı bir haz duyuyordu. 
Aşkr, sonuna kadar öksüz kalmı~tı. 

Fakat hiç olmazsa tesellisini bulmuştu: 
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DENİZ KIZLARI... 

Küme kü~e beyaz bulutlar Şimalden 
Cenuba doğru ağır ağır geçiyorlardı. 

Ay şimdi bütün parlaklığile meydana 
sıkıyor; biraz sonra beyaz peçesinin ar
dına çekilen olgun ve güzel bir kadın 
yüzü gibi silik bir hal alıyordu. 

Deniz hafif hafif dalgalanıyordu. 

Ay meydana çıktıkça dalgaların ilzc· 
rinde sanki sayısız ayna parçaları çır

pmıyor; saklandıkça siyaha yakın bir 
neft rengine bürüniiyordu. 

Bir Türk c;ektirisi bu sessizlik içinde 
cenuba dogru yol alıyordu. 

(Arkası var) 

IDıı 111nıııııı 11111 ıııııı111111 ııı Büyük Polis Romanı: -23- 1111 ~ 

~ Zehirli Sarmaşı~ 
1 fı111ıııı11111ıııııı11111ııııııı111 İngilizceden çeviren: Vi r G u 1 111ııı1Pıı 

Kadını öldürdükten sonra evilıe gitlfl 
Fakat, gizlenmeli miydik, şekil ve fı,~ 

değiştiı ip kendimize evi11 hiznıetC 
süsü mü vermeli idik 

Dahçeye girdik. Bahseden eve gir • 
dik. Evde kimse olmadığı belli idi. E -
sasen, bu evde insan değil, bir canlı 

mahluk bile olsa, evin yanıbaşıqda pat
lıyan tabanca sesi üzerine, dışarı fırlar, 
veya korkusundan bir ses çıkarırdı ... 

Kendimizi içeride bulunca ve 
burada yalnız olduğumuzu anlayınca 

Harvest'e sordum: 

- Niçin buraya geldik? 
O, her zamanki soğukkanlılığını mu· 

hafaza ederek: 
- ''Geldik,. deme, dedi: "Kaçtık., de 
- "Kaçtık., olur mu? Kaçan insan .. 

Sözümü kesti: 
- "Kaçan insan cinayetin yapıldığı 

yerden uzaklaşırsa,, diyeceksin, dejil 
mi? dedi. 

- Tabii değil mi ya? 
- işte, asıl ben de bunun tabii ol • 

duğunu düşünerek aksini yaptım ya 1 E. 
ğer tabii bir şey yapmış olsaydık, onun 
tabii olan neticesini de görecektik: 

"Katili veya katilleri arayacak olan
lar onların cinayet mahallinden uzaklaş
tığını düşünerek, bizi öte tarafta takip 
edeceklerdi ... 

''Halbuki, senin dediğin gibi "gayri· 
tabii,, bir harekette bulunarak ne yap -
mış oluyorıtz? 

- Bizi arayanları ıaşırtmış oluyoruz! 

· - Ha şunu ıdaha evvel bileydin! iş -
te, bu suretle, burada, hiç olmazsa 
bir iki saat serbest bulunuyoruz demek
tir. 

- Bir ikl saat mi? Niçin bir iki saat' 
- öyle ya. Cinayeti haber alanlar 

evvela, katillerin izini takip içiın öbür 
tarafa koşacaklar ve şehrin içine ya • 
yılacaklar. Sonra da öldürülenin evin -

Hergün bir 
hikaye 

(Baştarafı 6 rncı sayı/ada) 

mağı diişiindü. George, bu taraf· 
lara gelmiş bulunuyordu: Herhal -
de yakında Yeni Zelanda dönecek-
ti. 

Fakat, Cecily, derhal Yeni Ze· 
landa dönmek istediğini Leoya söy
lediği zaman, o, e\'vela itiraz et -
mek istedi, sonra razı oldu. Fakat, 
onu Yeni Zelanda bıraktıktan sonra 
kendisinin tekrar buraya geleceğini 
söyledi ... 

O günü de orada geçirmek. er· 
tesi giin ayrılmağı kararlaştırmış
lardı. O sabah Leo gene ortadan 
kayboldu. Kadın. onun adadan ay
rılmadan evvel, T akau adasındaki 
defineyi bir görmeğe ~ittiğini anla· 
dı ve beklemek icin sahile indi. 

Öğleye doğru, uzaktan bir san . 
dal göriindii. Fakat, biraz daha 
yaklaşınca, gözleri hayretle açıl
dı: 

Sandalda iki kişi vardı ve san· 
daim yanına eklenmiş olan !al gibi 
bir tahtanın i.izerine de bir adam 
boylu boyuna uzanmıştı. .. 

Ki.içük sandal karaya yanaşırken 
Cecily baygınlıklar geçirmeğe baş • 
ladı: 

Sala \ızatılmış olan, kocası Ge
orge'du ve hareketsiz duruyordu. 

Ölmi.iş müydü? 
Sandaldakiler karaya cıkmadan 

ev,·el o, kayalardan aşağı: sandala 
doğru iğildi ve sordu: 

- Ne oldu George'a? Nerede 
buldun? 

Leo cevab verdi: 
- T akau adasında... Zehirli 

elmaslar definesinde ... 
- Öldü mü? 
Kadının bu suali cevabsrz kaldı. 

Çünkü, ne Leo, ne George'un öte· 
ki arkadaşı buna cevab vermeğe ce
saret edemiyorlardı. 

• * • 
Cecily, merak t"ltiği o definenin 

esrarını kocasından öğrenmeyi bek
liyordu: Gene koca~mdan öğren
mişti. F a'kat, bu di.iğüm. kocasının 
ölümü ile açılm:ilı· 

ve 
buranın 

edelim... . etçisİ > 
- Ya buranın hızın ~ı1'•' 

lan yaptığımız meydana cınt' 
(DCV ~_..·ıı: 

Milli ilııahineıer 
hında }lon/elıe 

. ınetıl .ı. 
Bir müddettenbcrı dıs,.. 

'"hCll ı 
bulunan Belçikalı nıu tc ( 

e( bCS ı. 
Migeon yarın sa.. milli il' 

konferans salonunda pıC' 
( carburants nationau:ıd cel<tif 

f 5 ,.ere f. 
rinde bir kon cran }(Cuıı 

Dünyanın her rnernl~ııd';ı 
ve miiştakları bul~;vül< ~ 
A vrupanır. başlıca ~~i etıı1t~ 
teri bu noksanı tela ııır~ 

.. lcrı 0 ( 
başta maden koınur ınr 
kım macldelcrden esans bıl ı• 

t ,.e 
çarelere başvurmak a . ·et 1' 
genişliyen bir ehernrnd~:re tr 

. c 1. ~ 
tadır. Milli ihrnk1Y ti011ııtl·, 
tiğimiz Carburants na tt<'J 
memlekette icabında.~ '~ 
taklarının vnzifetcrı~I 5ıı.llC 

b .. 1.. n i istı l tı' olan u tur u sın ttl b 
l U'"'f il Aynı zamanda ' ?JigcO 

fılimi olan M. :Marcel. e.S s', 
bu şube üzerinde ihU5tırll1111 

e!: · • • de e b f zattır lSIZJM ırın .:ı'' ' • ., "Y"" t 
olan konferansının ~\c ,01' 
mazhnr olarP~mn şuP ııf ""' ,,, Halta tatiline ~ 1,~r 

ket eden brr ııS'ıı • ..: 
• 11 ıırlt ıııı> 

Taksimde stad}01 del'' ~ 
sevi Mihalin idarcs111.f 0ı,r9 ! 
hafta tatiline muh811 ğı tı'ı>:~ 
vin 17 amele çalıştırdı 1J9r',( 
.J ·ııP tv 
ve ani bir baskın ) 111111 

. d •·alil mcıohud halın e \'8'-' tı .. • tftıJ \ 
Mihal derhal BeYODıııesifl~ 

cürmü mcşhud ınnhltcctıct's•' 
yapılan muhakcın~ ~fi d ~ 
na aykırı harcketuıd .19 f . ıı v 
para cezasma 8.~ ıır dil1'1 ...I~ 
masarifine mahkUil~ e IV-

ıfl' 
fdman bayr• ~' 

son prO _
111

,ts 
z.1rlv- ' 

Idman bayramı ha l<slıı1 
lanmıstır. Bu .... nn 'fıı gO 

- t)U da 
bahçe stadyomların 
yapıl~..ktır. pııl'..' 

Provalarda askeri ıı.JI ., 
cak ve talebeler idJ11 ·ş İl 
cckleri elbiseleri giY111;c~ 
man hareketlerini ys.P 
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-2 berabere kaldı 
kaç çok sürafli ve zevkli oldu 
lltı~cıda: Güneş Ankaragücünü çok hiıkim bir 

Q~ sonra 6-1 gendi. lzmirde: Fenerhahçe-
lı;..., ,

1
Uçok -maçı da 3-3 bf!raberlikle bitti 

G<i/atasaray EC§ikfa§a ikinci gulu atmakla beraberliği temin etti .. 

dtvaın adı~da milli küme/ Galatasaraylılar oyuna büyük bir 
e?ii .. _ _. c1dıldi. Hava olduk- }uzla başladılar \'e soldan yaptıklan 
. ."4"Kar J olın - - s·· '.l'elj asma ragmcn ilk iniş Haşimin ortaladıgı topun u-

8etirci ~~haya beş altı bin leymanın ayağından kaydırılmasile 
k illa,. Utıesi toplamıştı. neticelendi ve Faruk uzun bir vuruşla 
k•- :ıtrı ı Gal t 

Ilı ıeri :ya, a asaray Be- topu E.5refe geçirdi. 
. rakıa ı!tıl.ar. Büyük he- Beşiktaşlılar Galatasaray müdafaa-

Gözle takib edilmesi müşkül bir sU
ratle topu Beşiktaş kalesi önüne indi
ren Galatasaraylılar hemen oraya 
yerleştiler. İki üç dakikalık kısa bir 
müddet içinde adeta bozguna uğrayan 
Beşiktaş rnüdnfaasının Galatasaraylı-

curn hattına geçmişti. Top şimdi yine 
Galatasaray kalesi önUnde dolaşıyor. 
Bu sıralarda Eşrefin sıkı bir şütünü 
tut.an Avni Bcşiktaşın ikinci hücu· 
munu karşılayamıyor. 

36 mcı dakikada Eşrefin guıcl bir 
hiieumunda top dcmarke vaziyette 
olan Rıdvana geliyor. Rıdvan gUzel 
bir şütle takımını 2-1 galib vaziyete 
çıkarıyor. 

LERIN SON PUl' AN l' AIYETLERI 
MiLLE KÜ!ıJE lılAÇLAIUNDA liLVB 

Beşıştaş 

G. Birliğı 
F. Bahçe 
D. Spor 
A. Gücü 

O. G. B. M. P . 
11 5 
10 5 
9 5 

11 4 
10 " .., 

4 
l 
2 
2 
2 

2 25 
4 
2 
5 
5 leıııı bir o~l~yen halk, gü~J sını zorlama. b8?._J~dı.ı.ar. E,rcfln v~ 

latı ıc oynayan ku- Rıdvanm indırdıgı hucumlar, kuvvetlı 
it Galata "klc seyretti. Neti- eşapelerle Galatasaray '"dafa.asını 
· sarayJıJar maçı 4-l müşkül vaziyetlere sokan Hakkının 

lara birkaç gol fırsatı verdiği görü
lüyor. Fakat gol fırsatlarını çok iyi 
hazırlayan Galatasaraylılar bu fırsat. 
göstemiyorlar. Süleyman ve Bülend 
Ustüstc sayılı birkaç fırsat kaçırdılar. 

Şimdi oyun daha ~yadc mütevazin .12 
bir cereyan t.akib ediyor. Bu sıralarda 3 14 

Üçok 11 1 3 
G. S. 5 2 3 

7 

21 
21 
21 
18 
16 

l'ii~ llıaça . . ayağında derhal bir tehl!kc oluyor. 
Mehmcd Alinin bir iki enteresan kur- -------------

Güneş 7 3 ı 

li Gaı gelmıştı. Saat tam Siyah bcyazhlarm ilk dakıkalarda va
\>e teın~la.sarayJılar çıktı- ziyeti garanti etmeğe çaJı§UkJan gö

~~llar "ız formaıarilc sa- rülüyor 
a 'b11da k:ı!ar~ft-~Jarının al- 1ki Galatasaraylı müdafi, Beşiktaş 
~~la-Oııa _ onundc '"llruş muhacimJerinin zorlayışlarını def et. 
~'ı..~ktıı .. ı11 r. l\ısa bir fasıla mek için ilk dokuz dakika içinde mu
"I~ b-s aı- ,.. .. .• 

: U Sefer oOTU.ndü. .Aynı VaffakiycJc çaJJ§tJJar. °?.kUZUilCU ~a-
dc sıyab beyaz. kidada: Sarı kırmızı mudafaanrn ılk 

kısa oldu . mağlubiyetini görüyoruz. 
. lar ve ·.~ık taşlılar pa- Hakkı dan derin bir pas alan Eşref 
1 1lllihab tUZgarla beraber topu kale çizgisinin üstüne kadar in
~ .lrıırş11ık~ttil~. dirdi ve küçük bir şandellc ortaladı. 

~lldr0 ·ı1 d~ıl~iği zaman Muzaffer,, gtiı.el bir ddplinglc Reşadı 
·~ry A.!ı. 1/ii 

1 
e .. goriiyonız: allatt.ı \'C kuvvcli bir şüt çekti. Avni 

, ~"i. • Rıd:zu, Faruk • Fuad, topu bloke etmek için vaziyet almıştı. 
~c/. n, 11akJ.-ı, M11zaf- h.,akat LUtfinin falsolu bir kafa vunı-

. al'lılar d şu topun istikametini değiştirdi ve ka-: 

Galatasaray hücum hattının bilhas
sa soldan mütemadiyen sarktığı gö
rülüyor. Günün en muvaffaki
yetli oyuncusu olan Ha§im Feyziyi ve 
Bcşiktaşın sağ milda!aasını adeta bir 
koridor haline getirdi. 

Beşikta.5lıların hemen her maçta 
cezasını gördükleri aynı hataya yine 
düştükleri görUJüyor: Hakkı orta mu
avin mevkiine geçli ve Beşiktaş bu 
suretle mtida!aayı kabul etmiş oldu. 
Sahanın ortasına ycrleşpn iki Gala

tasaraylı müdafi geriye düşen topları 
toplayarak Beşik~ kalesi öniindcki 
tazyikin kaybolmasına mani oluyor
lardı. 

25 inci dakikada. Ga.Jatasaraılılar 

tarışmı görüyoruz ve biraz sonra bi-
rinci dc\•rc 2-1 Bcşiktaşın lehine neti
celendi. 

İkinci devreye Galatasaraylılar çok 
enerjik bir oyunla başladılar. Maama
fih sarı kırmızılı muhacimlcr daima 
Beşiktaş kalesi önünde dolaşmakla 
bernbcr oyuna müessir olamıyorlardı. 

Fakat oyını ilerledikçe Galatasaray 
tazyikının ziyadclcşüğini görüyoruz. 
Sarı kırmızılılar bu mütemadi lıUcum
larınm semeresini 23 üncü dakikada 
alıyorlar. Bülend, çok giizcl bir kafn 
vuruşile GalataRarayhlarm bcrabcrlık 
sayısını yapmağa muvaffak oluyor. 

Maçın bundan sonraki kısmı Gala
tasaraym hakimiyeti altında geçti. 
.F'akat yapılan bUtün gayretler netice
yi değiştirmedi ve maç 2-2 bcrabcrlık-

nadı. Her oyuncu kendı ınc 'erilen 
vazifeyi muvaffakıyetle basardı 'e 
yüksek bir ga) retle takımı içm azami 
derecede müfid oldu. 

Bcşikta.slrlar vaziyete bakım olduk
ları devirlcrd parlak '~ goz alıcı bır 
oyun oynuyorlardı. Fnknt idmnnı ek
sik bir takımın çok defn gô tcrdiği kc
sıklik ,.e bczginlık Galatns:ırn) m Laz.
yıkı ele aldığı 7.amanlarda sıyah be· 
yazlıları acw dti en hali rı ara ında 
kendini gôstcrıyordu. Takımın Hakk'l
yı zaman zaman g<'riye almak ureti
Jc dü.şliiğü taktik hata ı hucum hattı
nın devamlı bir faali)ct gostcıınc ine 
imkan vermiyordu. H kem oyunu gil
zcl idare etti . 

.SEKiZ /{/JUB ŞAllPIYmvASI 
NETlCELE'/\ Dl • ~ a sU Şekilde sıra- Je direğine çarparak geri döndü. Hak-' 

~~• l.Jıi./f kı, topa çıkan Lütfi ile Avninirf ara-
t/~, aU:. · E'/.,7 cm, &ılim, sındaıı SlyTılarak takımına ilk golü 

beraberlik sayısını Silleymamn sıkı 

bir şütilc kazandılar. Hnşimin ortala
dığı topu Süleyman ''ole bir §iite tah
vil etmişti. 

le :neticelendi. &kiz klub şampıyonasına dun ŞcrPf 

~ :eynıan, Bulc11d, kar.andırdı. 
Dünkü maçla Galatasaraylılar çok stadında devam e hlmı tır. Alınan ne-

1 Tezca Bu golün sarı kırmızılılar üzerinde 
rı. .-.anlı bir tesir yarattığım görüyoruz. 

Beşiktaş takımı. ilk dakikalardaki 
ıfizcl oyununu kaybetmişti. 

enerjık ,.e ~I bir oyun çıkardrlar. 

Takım büyük bir sUrat içinde ancak 
mümkiin olabılerC'k kadar suurhı oy-

ticeJer şunlardır 
HılaJ - İstanbul pora _ 1 galıh 

( L tl{C'11 saııı f aııı çn. ırııı · .. ) 31 inci dakika: Hakkı yeniden hii-

ATEş ÜLKE.SJNDE-=. Büyük seyahat kitabı 1049 unc;u nunıaradanberi devam cdiyor.Almaııudan ~eviren: Damar Ankoilu . 

. ATEŞ OL.KESiNDE 
baR•r .. .._ tn~l'a başladı: 1 bir natıihat vermcği ihmal ctme-
~ı~ ayır h 1 d' e trnak ' ayır, a a ... Sen heni ım: 
~tı! ' ınalııııı çalmak istiyor· - ~ongo, sen C8İrlerini öldür-

Ç h mek istıyorsun; fakat bunu yapma-
•İtıi l..e teaj pek kork t h . malısın; daha evvelleri, birçok kan 
h. uana .. unç u, azme· . beb 1 b .. 
"'1U§tu gosterdig~ı·n · I dökiilmt".sıne se o an, ve ugun . O e pışman o. . h·-ı...· k · ı .._ na: senin içın ıyvır ıymeh o mıyan 
deailittı Müsterih olun b k. bu parlak altınlar yüzünden daha 
. D d'· ' en eş ıya fazla insan öldürmiyeceksin değil 

t.iırı. c ını. So . ? 
. nra şunları ilave et- mı ,. .. 1 J • d ~·ıd· J •• .._ Sc _ Ko e er msan egı ır er; Jfl• 

llaraJar n seksen a ınd tiyor musun kafir? 
l'ok; b ne Yapacak;.nş· h asın: bu Diye beni zehirli nazarile süzdü. 
Ca.Jc~ U hazinenin , . e.mk~ımsen - Mongo: onlar da insandır, 

Lı. varısı ım ola- d köktensin 1 dedim. 
'1ıddctJ sen e o 
......._Sene c:vab verdi: Ayağa kalktım, o altın aandık-
1niJt·ı dcgjJ kaA f· I J yanında haykırarak, feryad ve 

etı: ı c l • ır, as a... arı k M 4
: t e nefes al d D k k içinde sallanır en ongonun 

ıyor u. cvaın or u kl Çad 
........_ Lr. "f 1 ..... den uza aştım. mm· 

q . cı t ıgın .. .. .. '; be ıç kımse . . ~ n uzadıya du§undum, hırsız-
~aJar n onu d .onun varısı ola- da uzul da L-·ka bir•ey olmıyan 
Cld !ft • • erın ç k d · k l k ma ın n uog -s 
. ettı ~Çille 8akl ' ~ crın a- I k J" d tarihi kıymeti haiz O• 

~tıc""'·Oglu onu bıylacagım. Hiçbir bu fev ala e medeniyet dünyasına 
;}.'. ·•ıı D.. u amıy k H J altın arı . Cltdı ıı.0nım k · . aca · a- an fk · kuvvetımle zap-
tcı 0 tn ctrn .. c ıçın kölelerim bana maletmek 1 rıne d 
Jiltd tıların ı, ege. ll'lccburdurlar • tetmeği kararla§tır ım. 
ttı .. atı hi ~~~ıni öldürecegw. , bon S b hleyin pek erken ~ongo.n~n 
c~c . ç 1J1r18j ım, un. 8 8 dı dı Jçerıye gırın-

13 ll'ıtıktedir ) sana casusluk et- çiftliğini sar r h"~ birşey bulama-
eJj ....... l u l>İs 1. o masın ! ce hiç kimse ve ı h . . k .. 
ttı .:•1 c bo .. 1eanfı k . f 0 çoktan azınesı ve o-
l ~ttılc·· ialınck atıl şeytanı bir dık. l\ı on~ da kaybolmuştu. Bu 
c İ,}'j h~lldü. Be ? tutup boğmam lelerile va a .. n . e dınma dön • 
~f It iı Yap lkı de bu hareketim. fena netice uzakerıt~ . J; öfkeli bir 
&ıh..ı on.. mış olacakt d .. /"\::.Je v ı ı ' 
o ··~a n -.n lnarj . . ım, maal- um. vg t ., ma uzandım. 
t l'llJ Ö)dcftet Ve - z "kıhtıyarlığı karşı- halde seyraahr ya agı edici bir sıcak 
Qll ii ıstı r h ~ c:- 1 atsız 

'°aba ttrıckt a ıma ragmen r az a r .. esamatnndan terler 
~lit)ikt llcı elle~~ v.a~ geçtim. Ben vardı. Bütun m da adamlarımdan 

ttll b c Ve to e ılım namına mi- akıyordu. Bu sıra : k karpuz su· 
R'a ctllı ll~unuy0~~ak Üzerinde tetki- Aka, bir batk ds~gu çok memnun t İ&c b İçin ~m; buralara kav- yu getirdi. un a 

n ,.,,.1 ll lcabiJ ... rt.e. mehmiştim. Mon- oldum. .. bcnziyen siyah 
~t· ,J .... il·- "'nın ··k·· d . Ak kömure ~ iti -~sade u um an ıdi. anın . basık burunla 

lırıa 0~ra)c ike,onun Yanında mi· yüzünde çok gd:ıt pırlanta gibi 
taf?tnc11 onamct ediyordum. bir çift göz var ı 

:aha. i · 1 ordu. 

~ 1EŞ OLKF.SJNDE 45 

Kısa boylu, uzun beyaz sakallı, Şeyh bana sÖ) le dedı, cehennc • 
içinde taşıyorlardı. I olduğumuzu söyledim. . 

hilekar gözlii, takriben seksen ya- min bahçesinde bağıran zebnnılerr 'e 
şında bir adamdı. onların beyaz dumandan uzun fıs-

< Sultan Mongo cismani, ruhani tanlannı, kuyruklarını gord.un .mu? 
müstebit sert bir hükCımdardr. Ye· Ve oraya tekrar dönmek nıyetındc
gan yegin halkın bütün nıukadde • misin? 
ratr elinde ve arzusu dahilin~e bulu- Ona gayet açık c~':ap. vcrdım f . 
nuyordu Ticari münasebeti bura - - Dumanı çok ı) ı gorduın, a 
dan geç~n kervanlara tavassut et- kat azrail ve zebanile.ri gorrnedını, 
ınekti. Karşı karşıya geldiğimiz za- geriye de dönmiyeceğım. . 
man durgun görünÜ§Ü, tırnaklan- Ona cJlerimi uzatarak lcmın eda
nın iriliği, sarı zaif çehresi, fena yorum ki ben ne cin "im. ne d~ fena 
bakı§ları, riyakar mua~elesi bilhas· bir ruhum. Şeyh elin:ıi tered?utle n· 
sa gözüme çarptı. T ufeklerimizin larak iğildi, bundan sonra uç kere 
Öniinde korkudan bize yaltaklanarak alnını sıktı . 
sahte nezaket gösteriyordu. Onun "Ôlümii getiriyor" diye )'8' a çn 
bir suali üzerir:e "Alman ve Hıristi- fısıldadı. 
yan olduğunu, şan ve şerefle §Öhret "'Hayır Mongo, dedim, bana ina· 
bulmuş Şenzi ben Mongo sultana nınızl . . 
misafir olmak için garpten geldiği- Onun korkudan tıtre~.csııu ve 
mi söyledim. Saklıyamadığı bir heyecanını teskin etmek ıçın Ç re a-
korku il~ bağırdı nyordum. 

- Doğru İ§itiyor muyum? ne söy- Bununla beraber hcıkiknten ben 
liiyorsun? Sen Kidi batakhğrndan ona ölüm geti.~iş.ti~. Mongo _ıl: 
nıı geliyorsun? Hayır inanmıyorum ı başlangıç çok ~yı s•.ttı; b~ suretle ıyı 

Tekrar sözlerimi teyit ettim; Mu- münasebet tesıs ettık. Mukcrreren o 
halefet eder gibi ellerini bana kaldı- beni ve ben on~ d?v~t ettim:_~1~n
rarak: gonun ikametgah ıttıhaz etııgı hı • 

- Hayır, imkansızdır; hiç bir nanın bir köşesinde kadim dm arda 
kimse oradan geçemez. Hususile brons, gümiiş, altın gerdanlık ve bu
senin gibi itikatsız kimselerin ora • na benze~ görülmemiş ş~kiJde .şayn· 
dan geçebilmesine ihtimal yoktur; nı hayret ı§ler ve kıymetı takdır cdıl 
orada lanetin feryat ve figan eden mez halılar vardı. 
ruhları oturuyor kim onları görmüş, Bunların yanında nadir siltıhlar 
ve onlar kimi görmüşse siyah keskin da , ardı: Bıçak, hançer ve mızrak
zehirleri süpürüp götürmü§ ve ken lar ... Bundan başka da ağaç tram
di cam içinde yanmıştır, nereye gitti petclcr ve iç Afrika zenci halkının 
ise azrail de birlikte gitmiftir. pek eski musiki aletleri bulunuyor-

Şeyh bataklık sıtmaıınm deh· du ki bunlar herhangi bir halk mti • 
§et ve tehlikesini iyi biliyordu. Ora· zesini siislf.'meğe yarardı. 
dan geçerken güchık çekınit olma· Namaz Rumbıı, yerlılerının ko • 
mıza rağmen §İmdi hepimizin iyi nu tukları dil eski berberi lı anıdır. 

• 
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Veta • Topk&pıya 8-0 galib 
ha.dolu - Eyübe 2-1 galib 

lhtYDARPAŞA ATLBT/ZJIDE KOL
LEJI MAGLOB ETTi 

Cuma.rtai gUnU Kolej sahumda 
~pılan Haydarpaşa - Kolej atletimı 

ma.çmda Hayda.rpa§a.nm genç ve tec
~ atletleri bUyük bir muvaffaki
yet göstererek Kolejlileri mağlüb e~ 
mişlerclir. Mü.ııabaka.larda alman dere
celer umumiyetle i)i Ye Umid verecek 
mahiyettedir. 

Dofanıpora brp 4-3 mailt1p olan Fe-1 
nerb~min ttçokı karır alacağı neti -
ceyi hoyecaııla bekliyen 7-8 bin kiti -
lik bir kalabalık Alsancak sahasında bi
rikmiıti. Biribiri ardından sahaya çıkan 
takımlar tiddetle alkıJlandılar. 

ilk golü Usok kazandı. Fenerbahçe 
be§ dakika ıonra, bir gol çıkararak, be
raberliği temin ctmiı bulunuyordı.ı. Fa-

Sivas - Erzurum yol 
lıerqün biraz daha ilerli kat, yine çok geçmeden Uçoklular ikin- D • lı l 

ci rollerini kaydettiler. em 1 r (l 
Oyun adeta bir aaat infüamı ile gi-

diyordu. Şimdi gol kaydetmek Fener -
bahçenin sırası idi. Filhakika, 40 ıncı 
dakikada Fenerliler de bir sayı ka.ı:ana
rak, birinci devre 2-2 beraberlikle bit
ti. 

100 metrede: Birinci Na.mıi (H. P.) 
12; ikinci Orhan CR. K.) 12,2. 200 
metrede: Bırinci Namıi (H. P.) 24,6; 
ikinci Vefik (R. IK.) 24,8. 800 metre
ae: Birinci Münci (R. K.} 55, 7; ikinci 
Galib (H. P.) 55,7. 1500 merede: Birin 
ci Nazmi (H. P.) 4,54; ikinci lfüsnü 
'(H. P .) 4,57. 4X1000: Birinci Haydar 
paşa 46,S; ikinci Kolej 49. Yüksek: ı 
Birinci Hüseyin (H. P.) 1,65; ikinci 
Fethi (R. K.) 1,60. Gülle: Birinci Ve
fik (R. K.) 11: İkinci Saba.haddin <R. 
K.) 10,60. Disk: IK.) 36,3; ikinci Cur
ciyadis (R. K.) 32. Uzun: Birinci Sa
di (H. P .. ) 5,15: ikinci (H.P.) 5,80 
3 adım: Birinci pehlivan m. K) 12, 
065; İkinci Ambron (R. K.) 11,905. 
Cirid: birinci Poğovyan <R. K.) 43,00 
ikinci Hüseyin (R. P .) 41,72. Sırık : 

30,000 ı· .·~ sarf ile vilayette yeni mekte 

ikinci devre yine ayni §tkilde hara -
retli baıladı. İlk golü Fenerbahçc ka -
zanarak 3-2 galibiyeti temin etti. Fa -
kat, yine gol yapmak sırası Uçoka gel· 
mişti: Oyunun bitmesine üç ıdakika ka
la, İzmirliler de 3 üncü gollerini k:iyde
dcrek, 3-3 beraberliği temin ettiler. 

y::pılması da kararlaştı 
Sivas, (Hususi) - Sivastı1n Er~u -

nım Erzincan ovalarına doğru ve Çetin
kayadan Malatyaya ilerliyen demiryolu 
fa dliyeti her gün biraz daha ilcrJcmek -
tedlr . 

Birinci Vasfi (H. P.) 2,80; ikinci Sa
bahaddin (R. K.) 2,50. 

Müsabakada Haydarpa.şa 60 pu
van. Kolej 54 5i pm·an almıştır. 

Haydarpaşa lisesini ve genç SPor
culıı.rmı kazandıklarr bu güzel galc
beden dolayı tebri kcdcriz. 

19 MAYIS KUPASI 

Eminönü halkevi spor kolu tarafın • 
aan tertip edilen 19 mayıs kupası maç
larına dün devam cıtlilmi§ ve finale ka • 
la.:ak takımları tayin etmek üzere, YıJ. 
'dızspor ve Aksaray takımları karşılaş • 
mııtır. 

Maç birinci devrede 3-3 beraber • 
Jikle neticelenmiş, ikinci devrede Ak -
saray takımı sahaya sıkmadığından, 

Yıldız hükmen galip sayılmıştır. 
Bıı .suretle, kupa için karşılaşacak 

takımlar Bakırköy ile Yıldızdır. Maç 19 
mayıs çarşamba günü yapılacaktır. 

FENERBAHÇE 1ZMiRDE tlÇOKLA 
BERABERE KALDI 

Fenerbahçe taktmı yarın (bugün) 
saat 12 tle Bandırma trcnilc İstanbula 
hareket edecektir. 

ANKARADA GUNEŞ 6-1 GALiP 

Ankara, 16 (Hususi) - Güne§ ta • 
kımı bugün ikinci karşıla§masıru şclıir 

stadında Ankaragücu ile yaptı. Hrıva da 
fevkalade güzel olclu;undan stada on 
binden fazla seyirci gelmişti. 

Oyuna her iki taraf da çok güzel baş
ladılar ve daha ilk dakikalarda hücum -
lar gösterdiler. Nihayet 15 inci ıdakika -
da Güneşliler ilk gollerini kaydettiler. 

Güneşliler ikinci gollerini de 23 ün -
cü dakikada kazandılar. Nihayet 29 un
cu dakikada Ankaragücü ilk golünü 
kaydetti. 

:Bundan sonra oyun daha fazla can· 
lanmıştt. Güneşlilerin bu tehlikeli hü
cumlarına Ankaralılar 40 ıncı dakika:da 
soldan inkişaf eden bir akınla muka -
bele ettiler. Bu arada Hamdinin sıkı bir 
şütü golposu yalayarak dışarı gitti. 

Bundan sonra yapılan hücumlar sa
yı üzerinde müessir olmadan devre 2-1 
Güneşin lehine bitti. 

ikinci devrentn ilk !dakikalarında Nec 
det Güneşin üçüncü golünü kaydetti. 
Bundan sonra GUneşin golleri biribirini 
takin etti ve maç, 6-1 Güneşlilerin ga
libiyeti ile neticelendi. 

Sivas - Malatya hattının Lirlı>§me • 
sinden sonra büyiık ekonomi h .. reketi 
ba~gösterecektir.. . Sivas - Erzurum 
yolu üzerindeki Divrik ilçesine .ie tren 
eylul ayında kavuşacaktır. 

SlVASTA YEN!DE NMEKTEPLEH 
YAPILIYOR 

Sivas (Hususi) - Sivas ve çevresi
nin kültür durumu gittikçe büyük ham
lelerle ilermektcdir. 

Vilayetin bu yılki kültür bütçesi 211 
bin 776 lira olarak hazırlanmıştır. Di -
ğer taraf tan 12 bin lira sarfile Şarkı.§la 
ve Koylıhisar ilçelerinde beşer dersane-
1i birer okul binası daha yapılacaktır. 
Ayrıca merkezde de on dershaneli ve 
J 8 bin lira sarf ile bir nümune ilk okulu 
yükselecektir. 

Sivuta Jımet
paf& ilkokulu la 

lebeleri öğret

menlerilc bir a· 

rada. (a?ğıda) 
Erzurum demir 

yolunda yükse. 

len bir köprü. 

• 

4' Edime (Hususi) -

mi müf cttisligi Zir~t;,uro 
fia. mü§avirlerilc koY t:ıfl 
lfıyet içinde yapa<'al< ·ol• 
ctlidler için otomobille ) et 

ı . nıat \ ve vilayetlere ma u a! 
• Trakyanın her tar af 

lar ve fen memurlıırı t.31' . yaJl 
me ameliyesine \'C bır ştır· 
bon sa va§ma ba§lan?11 lll 
5 vıJ devam edecekUf· 

.J • bll 
nunla bitmiş oluyor kı bl 
tenen işler kökünden 

mcktir. ı-:ı.c:11r 
cı Bu sene beyaz ve l 

ları daha faal, fakat dah• 
şıyorlar. Yeni yapılan Il.'16 

Ed. ne vı ralar çoktur. ır illd 
In.rın adedini 45 ten 30 a İzmir, 16 (Hususi) - Fenerbahçe 

bueün ikinci maçını tlçok takımı ile 
yaptı. 

Dün durgun bir oyun neticesin:dc 

Güneş takımı sporcuları bu akşam 

ki ekspresle istanbula hareket etmişler· 
dir. 

Çevremiz dahilinde 220 öğretmen ve 
110 tane de ilk okul mevcuttur. Bu o -
kullarda okuyan kız ve erkek talebenin 
adedi 12 bindir. Kültür işleri ile valimiz 
Nazmi Toker ve kültür direktörü Ce -
mal Gültekin büyük varlıklarla meşgul 
olmaktadırlar. Kültür direktörlüğii ay -
rıca müze işlerine de fazla ehemmiyet 
vermektedir. Selçukilerin ölmez eserle
rinden olan Gökmedresc kültür direk -
törlüğü tarafından mükemmel bir miize 
haline getirilmek üzeredir. Müze açıl -
dıktan sonra çevrede bulunan eski izer
ler şehre nakledilerek müzede yer ala -
caklardır. Diğer taraftan beş yıllık ça

lışma programile her yıl için 10 öğ -ı 
retmen kadroya i!ave edilecektir. Ve yi
ne her yıl iki mektep yapılmas' esası da 
kabul edilmiştir. 

Bunlar daha ziyade merkezlerde ya

pılacaktır. 

rafları ve gidip . gelırt~rıl' 
daha ekonomik bır du 
tur. 

... 
Buna şalloh dili diyorlar. 

Bu dil ağızdan çok sacla çıkaran 
harflerden mürekkeptir. Bunlan 
öğrenmek kolay değildir. Hele muh
telif kabilelerin konu§malan arasın
da çok fark var. Başlangıçta tıpkı 
şimali Afrikadaki arap dilinin sureti 
telaffuzuna benzemektedir. 

Başka bir kabileye geldiğimiz za
man bu lisanı anlamak daima birkaç 
gün bekleyip sureti telaffuzuna ku
lak ahştırmıya bağlı oluyordu. 

Şalloh lisanının bu gün müata -
mel harfleri, bütün T uat kabileleri 
arasında hemen ayni benzeyiıtedir. 
Bunlar kCıfi yazısına benzeyen harf 
işaretleridir. Zaman zaman bu yazı 
ile yazılmış kitabelere tesadüf olu -
nuyor. 

Ayın F ukur vahası çevresinde ve 
Namaz Rumba kaya duvarlarını bu 
yaz·larla dolu buldum. 

Bu mezkur kaya yazıları ekse -
riya dörtten altıya kadar İ§lemiı harf 
işaretleridir. Açık ve mavi taşlar ü
zerine derin oyulmuıtur; renkleri -
nin parlaklığı uzaktan görünüyor. 
Bu harflerin herhangi birisi üç dört 
metre büyliklüğündedir. 

T ekerriir eden şekilden bir çok -
lamu tetkik ettim. Bunları dünya -
nın tanınmış harflerine benzetmek 
mümkün değildir. Ne hiyeroğlife, ne 

Eti yazısına ne de kadim Cermanların 
kullandıkları harflere uzaktan ve ya 
kından benzemiyor. iyi tersim edil
mi§ köpek resimleri, birkaç in -
san sureti, kaplan, yılanlar ve her
hangi bir hayvan tanılrr. Fakat bu 
yazı bunlardan değildir. 

Bu eski harf iıaretlerinin binler
ce :ıene evvel kullanıldığını tahmin 
ediyorum. Şu halde Mısır medeni· 

:ATEŞ ÜLKESiNDE 

yetinden evvel sahrada eski bir ıne· 
deniyetin yaşadığı muhakkaktı. Se· 
yahatim esnasında bu kanaatlerimi 
kuvvetlendiren başka deliller de 
buldum. 

Şüphe yok ki bu medeniyet şi .. 
maiden değil şarktan gelmiştir. Bu 
medeniyetin nasıl doğduğunu, ne 
taraftan batıp mahvolduğunu bilm.i
yoruz. Miladdan evvel birinci asır· 
da bu mmtakanın Roma hükumeti 
arazisi içinde olduğu ı:mlaşılmakta· 
dır. 

Hemen hemen şimali medardan 
a§ağıya doğru çok eski zamanlarda 
yapılmış, bir.ibirine kavuşmuş kum 
yığınları arasında temel duvarlarilc 
kaideye muvafık ve ıniivnzi ilerli • 
yen yollar günlerce devam ediyor. 

'Eski bir medeniyetin keşfi daima 
haksızlıkla karşılanrr. Eğer bu ınu
azzam kum, herhangi bir §ehirin 
Üzerini kaplasa az bir zamanda o 
şehri yok etmeğe kafidir Bu kum-
1ann istilasına uğrayacak herhangi 
bir büyük §ehir birkaç saat içinde 
silinip kaybolabilir. 

(Piliniuz) hikaye ediyor: 
"Vaktile burada Karamanteıı de· 

nilen bir kral varmı . Bunun ordu
sunu köpekler le§kil cdiyom1Uş. 
Kral bu köpek ordusu ile icrayı sat· 
vet ediyormuş. 

Bu miimkündür. Geçmiş oldu
ğum bu çöllerde T evariklcre ve gö
çebelere d-;ma arkadaşlık eden ve 
Sluki denilen sevimli bir çöl köpeği 
vardır. Bu köpekler T cvariklerin 
hayatında büyiik rol oynuyorlar 'c 
onlarm her işini yapıyorlar. 

Hele bazı kabilelerde erkekten 
fazla köpek bulunuyor. Bazı vaha
larda meBkun ahalinin nezdinde 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

Sluki temiz ırkını muhafaza etmiş· 
tir; fakat bununla beraber alelade 
ev köpekliğine dü§rnüş slukinin ha
kiki meziyet ve evsafı bunlarda kal
rnamııtır. 

Eski Romalılan biliyo ... .,, Onlar 
burada da fütuhata girişmişlerdi: 
yürüyü~lerinde devam ederek sah
ra içinde pek uzak olmıyan yerlere 
girmişlerdi. Halbuki bugün bura • 
larını yüzlerce kilometre uzunlu • 
ğunda, insana dehıet veren gayri 
meskun ve gayri mümbit, susuz 
kum ve taşlı çöl teşkil etmektedir. 
Çok eminim ki iki bin t'lene evvelki 
şarki T ua tla bugünkü T ua t arasın· 
da iklim farkları daha başka idi. 

( Muidir huh acbenc) denilen 
mıntaka üzerinde bulunan gayet 
yüksek ve büyük eski orman ağaç
ları, ve yere batan büyük ormanla· 
rın izleri tahminlerimi kuvvetlendi· 
riyor. 

Sultan Mango ile Arabça lisanı 
ile vasıtasız olarak iyi anlaşıyorduk. 
Günden güne mahvolmağa mahkum 
bir vaziyette bulunan kaya yazıları 
hakl.mda bildiklerini söylemesini 
rica eltim; bana izahat vermekten 
çekinmedi; anca!.; bu izahat hiç bir 
esaslı mallimatı ihtİ\'a etmiyordu. 

Aldığım müteaddid fotoğrafları, 
sonraları Timbuktuda şimalı Afri • 
l·amn kadim medeniyetini pek iyi 
bilen bir Arab alim:ne gô.ıtcn.!im. 
Adam bunları görünce hayret içinde 
aya..~ kalktı. Bu resimleri uzun 
ımiddet tetkik etti, sonra haşım 
Sü!layarak şu ıııüzlerle iadr etti: 

- Bunlar T ftmşiklerin konuş • 
tukları lisan b21kiycsinin izleri o~a 
gerektfr. Zira hiz cnların ifade Vf! 

işaretlerini tanıyamayız, onlar a· 

d . b" nıadır eta esrarengız ırer muanı 111 
Mongo ile dostluğumuz deva • 

ediyordu. Konuşma mevzuu ;r;ıe 
rafında, Timbuktuda, Mera e. • 
ve Afrikada çok defalar bulunduS'l 
nu söyledi. .

1
• 

I:" -· • • bt1 vı.ı uıır tıcaretı yapmış ve . • "diiİ 
deıı 7engin olmuştu. Birı~tı.r cfc
paraları. iki büyük sandı~ 1~~"ıer· 
ki gümü~ ve altın sikkelerı go:ı ... ş 

b .. teS1 ' 

di. Akla hayret veren u nı.us tf' 

sikkeler bugün tedavül etnııyefl r1t• 
ki lngiliz, F ran&rz, lspanyol P"h!J' 
!arıdır. Tarihi ,.e kıymettar. P8 e• 
sına ö)-- ,i olmıyan şeylerdi. ~u ~t. 
yanda suretsiz Flip. Krnl f.lıtll (ill1 
on üçüncü Ludvik zamanlar"' 
kalma sikl~cler de vnrrlı ,. .,. 

Hususile 13 ÜnC'Ü Ludvik 111 .: I'I 
manında altm buhranı olduğıı 'ıuıı 
o devirden zamanımıza pek nı "ııar 
sikke kalmıştır. Müzelerde b;1rıı,r· 
ırndirdir. Hnlbuki buradrı yıS'~ıı • 
la y&tıyor. Mongontın bu P8.' 911• 

rm kıymetini t<tk:lir etmediğin! t rıl' 
nediyorum. Bu günahkar ihtı) 8 e$' 
gençliğinde yaptığı esir tk~rel~\111• 
nasında altın merakı dolayısıle 
lnrı topladığı anla~ılıyordu. Mof1' 

Bu temaşa uzun siim1cdı: ~1111eı gonun, pahasına kıymet bıç• rıı'' 
olan bu servetin azametini anlsvet' 
dığını görünce kendisine izahat 
dim: J' 

.. _ Bu toplanan sikkeler. ;1,r• 
ribi kaplan, kopçalar, hal 'h"' 
eilahlar, musiki aletleri Alrrışll de6 
kfımetinin yardrmile milyonlar e 
ccktir. Size yardım edcyinı .. • 

Dedim. . p1r
Buna kızdı, titriyerek iğfl ,,~ 

ınaklı pençesile hazineyi kap3~·ıı -1• 
ateş savuran gözlerilc bakrrıagıt 



l'ILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve· saire 

Puart.eal 1 SALI 
J 7 Mayıs f 8 Mayıs 

=========! 6 R. evvel 7 R. evvel 
Takvim 

Gtla dolUflı 441 4 40 
GGD baUfJ :9,22 19 2.i 

D.cvlet Dem1ryolian ue Limanları işlef 71e 

Umum idaresi ilanları 

Babab cıamu. ~ •• iO 3.iO Muhammen bedeli (3500) lira olan bir adet kapalı otodrezin 25-6-1937 
Oflı cıamam 12 10 12 IO cuma günü saat J 5,30 da kapalı zarf usulü ile An karada tdare binasında satın 
lk1Ddl cıauıuı l6,07 16 ü? alınacaktır • ?tı.rt 

~ '- ltlRALIK 
~ aa;:_ ~iiçJkçamlıca caddesin
~ ftt~ stanbula ve d~nize na
~ ku de havadar ve içinde 
~ 1~}'u suyunu, müteaddit 

.u.,am D&.IDUı 19,22 19 ~-3 
SATILIK APARTIMAN rar.m nıun&&ı 21.12 2!.l.i Bu işe girmek isteyenlerin (262,50) liralık muvakkat teminat ile kanunun 

d IJuU 2 Jo <. H tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lu nüsha -

~ ~•çlarını ve çamlan havi 

' it eın kiralık ve hem satı -
lı~ ~~~ .edenler Vakıt propa

'l>~~ "• 1e.ı1''ne müracaatları. 
;"'1.ct. k~-~IK 
lir- lıiiYiik .. çukçamlıca caddesin-
......_~ heuç a~yı bahçeyi havi 
.~. 111 kırahk ve hem satı· 

~~4JtsA 
~ ~kta Gazhane adile anı
~ duvarlı ve müteaddit 

S o.: •uyu bulunan bir arsa 

L... ~ IC.\cı &atılıktır. 
L.'"tltaıı R HANE 

~ ' kar da~sti~lal caddc;rıe ya
.. tftJ.ı btJı kagında 10 numaralı 
'I ~ Çcli ve ayrıca çamaıır-

l'ılJ~ ~tıriığında iki odayı ha
c.._~ l\4cı ne satılıktır. 
~~lita R HANE I 
ı...~lir 1:ta P cykhane caddcsin
;tıı •Partı -ıo odalı iki kapılı dört ı 
l'jt ~ ~~n te~tib!_ne elverişli 

ıı_"i iti . da dahı mufrez dai rele-
~l tir hane çok ucuz satı -

•t .. 
t.dıJr" ANt ARANIYOR 
l'j Oj'\illd .:e -.ıt e Moda caddesi Baha-
""-tt •ey PiJ& taraflarında yeni ya
ı., Jr iıtj 1 apartımanı olup da sat· 
"lb.. Yenler . l'tlJ ~t. en son fıyatlarile 

12 - Arnavurköyü ile Bebek arasın a -·· 
.k. d · ı· Tıtm geçen etınıen 137 J .i8 sında intişar etmiş olan talimatname da ircsinde alınmış vesıka ve tekliflerini ay 

V ezir köckü sokağında ı 1 aıre 1 rıım ıw ,..,R, " CJ_._.,1 :s aa ...... en 2-8 ni gün saat ı 4,30 a kadar komisyon re isliğine vermeleri lazımdır. biri ür ve diğeri dört odalı bahçe ._ _____ _. ____ ._ __ ~ Ş 

:s artnamcler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
hamam suyunu ha vi apartıman a- Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2597) 
cele satılıktır. Talip olanların. 

JŞ ARIYOR 

13 _ Altmış yaıında dinç bi~ ihtiyar 
kapıcılık bekçilik anyor ısteyenle· 
rin servisimize müracaatları. 

Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet. 180 
ton dökiımhane piki 5-7-1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu -
lü ile Ankarada idare binasında satın alı nacaktır. 

S ATILIK KOÇOK APARTIMAN 

14 _ A rnavutköyle Bebek arasında 
sokak isinde ~e i~inde d~.ğ suyu 
bulunan iki daırelı 3 ve dort oda -
1ı hamamı havi apartıınan satılık· 
tır. S-On fiyat 5000 liradır. İstek • 

lilerin servisimize müracaatlan. 
T E RCOME iŞLERi VE DERS 
ıs _ Fransızça, Almanca, İngilizceden 

Türkçeye ve T;irkçeden bu lisan · 

tara tercümeler ve bu lisanlar üze· 
rine dersler kabul edilir. Arzu 

edenlerin servisimize müracaat -

Jarı. 
SATILIK KAGiR KONAK 

16 _ Ni§3ntaımda birinci sokakta on 
beı odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesj ve a

partıman tarzında taksimatlr, ha
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 

olanların servisimize müracaatları. 
SATILIK AHŞAP HANE 
17 _ Maçkada aktar sokağında altı oda

lı ve bahçeyi havi ahşap hane 
2500 liraya acele satılrktu:. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

17 ı~yıı 937 Pazarteıi 

ÖGLE NEŞRlYATl: 
Saat 12,SO PJAkla Tilrk muııJklai. 12,50 

Havadis. 13,05 Muhtelif pJAk ne§riyatı. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

Bu işe girmek isteyenlerin (3953.50) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin '7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nUs
hasrn::la intişar etmiş olan talimatname dairesinde aluımı' vesika ve tek1iflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyab reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (270) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak • 
tadır. (2791) 

Saat li,00 lnkıJAp dersleri Onfveraitedcn ilk k ·ı · · .L.-d JI" 
naklen Mahmut Esat Bozkurt tarafından. e sı tmesı feshedilmiş olı:ırı (85. 000) lıra muhammen ut: e ı va~on ye • 
18,30 PIAkla dans muslkıal. l9,20 Afrika av dekleri 29-6-1937 salı günü saat ıs.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare 
hatıralan: S. SalAhatUn Cihanolğu taratın - binasında satın alınacaktır. 
dan. 19,45 Konfenuıa c. Halk Partlal namına Bu işe girmek isteyenlerin (S.500) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
Fazıl (Sporun fevaldi hakkında) . 20,00 Rifat tayin ettiği vesikaları, Resmi autenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüs-
ve arkad&§l&rı tarafından Tilrk musikisi ve · · . g • . · klffl • · 
h ""'k k 1 .,0 30 ö R t af d hasında ıntışar ctmış olan talimatııame daıresınde ahnmıı vesıka ve te erını .. ıar ı an. • , mer ıza ar ın an . .. . • . . A 

arapca aoylev. 20,45 satıye ve arkadaşlan aynı gun saat 14,30 a kadar komisyon reıslığıne vermelen lazımdır. 
taratından tUrk musikisi ve halk ıarkıları Şartnameler ( 425) kuruşa Ankara ve Haydarpaıa Veznelerinde satılmak • 
(Saat ayarı). 21,15 Şehir Uyatroau dram kıs tadır. (2757) 
mı tarafından bir temsil. 
~tn1s~~~~~~~,c ~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

ertesi gtlnUn programı. 22,30 PIAkla ııololar, IJ 
opera ve operet parçalan. 23,00 eon. 

18 Mayıı 937 Salı 

ÖGLE NEŞRİYATI: Satılık MahJtlUer 
Saat J2,SO PIAkla Türk musikisi. 12,50 Lira. Kr. 

Ha,·adis. 13,05 Muhtelli p!Ak neırfyatı. 14,0o 1407 ı 7 Tophanede Feruz ağa mahallesinin saka ba§lnda kiin 562 mttre 87 
Son. santim murabbaındaki Gülşeni tekkesi ars~sı. . 

~~~~~;~~~A~ı musikisi. l9,:?0 1312 60 Pangaltı mahallesinin çayır sokağında cskı 40, 42 ycnı 60, 70 No. lu 
Konteranıı Emln6n!l halkevf ııosyaı yardım 425 metre murabbaında arsanın tamamı. 
ıubesl namma doktor Nuri Oııman (Deri ve 1540 50 Pangaltı Cedidiyc sokak eski 55, 57 yeni 69, 71, 73 No. lu 495 metre 
ııaç hrfzuıaahhası hakkında). 19,45 konferans 50 santim murabbaında arsanın tamamı. ~ le Sf:ccADELER A RANI • 

t " ~' e tellli 
~~- 4 boz kullanılmış Isparta 

MUHASiP 

c. halk partlııf namına Feridun (Sporun tc 867 10 Pangaltı çayır sokak eski 44, 46 yeni 60, 70 No. lu 276 metre 50 &arı
valdl h&kkmda). 20,00 Belma \'e arkadaşları 

tarfmdn Türk musikisi ve halk f&rkılan. 20,30 tim murabbaında arsanın tamamı. 

~ 
1 

YUnda halı ile Acem ve 
\' Oft ec:cadcsi olanlar bizzat 

Gk ' 

ı 8 - Bir müessesenin muhaıebeıini i· 
dare etmekte olan bir bay vakti • 
nin müsait zamanları için muhasip· 
Jik aramaktadır. Arzu ed'cnlerın \ lele De . 

Sı tuııu İk nız Ticaret mektebi servisimize müracaatları .. 
1ıı..k~det tıaad Vekaletinden çark LiSAN D E RSLERi 

~tlcti:a:nıcsini haiz ve maliye 19 - İngilizce, Fransızça dersler t ec -
) ~Stlılt bulnmuş bir genç rübeli profesör tarafından mektep· 

ıq~ttin. \.'c ınuhasiblik arıyor isti- ]er, kollejler için talebe hazırhyor. 
's· ~Jet Fiyatlar müsait. Kadıköy Hale ai-

t111tcr Ntsı AR IYOR neması civarında Hacı Şükrü so· 
'ltıJı. Yeya N d'~ I .. 

Ömer Rıza tarafından arapça ııöylev. 20,45 1626 00 Pangaltı Çayır sokak eski 48, 50, 52 yeni 60, 70 No, lu 512 metre mu-
Cemal KlmU ve arkadqları tarfından T!lrk rabbaında arsanın tamamı. 

musikisi \e halk ıarkıları (saat ayarı) 21,15 141 80 Fındıklıda Yahya relebi mahallesinde Sandıkçı çıkması sokağında 4 
orkeatr. :r 

Saat 22,15 Ajans ve borııa haberleri ve No. lu 63 metre murabbaında arsanın tamamı. 
ertesi gUnUn programı. 22,30 PIAkla sololar, 656 24 Tophanede Feruz ağa mahallesinde çeşme sokagında 5, 7 No. lu 145 
opera ı:e operet parçalan. 23,00 son. metre 81 santim arsanın tama mı. 

36 60 Kamcrhatun mahallesinin Irmak sokağında eski 9 yeni 27 No. lu 43 
19 Mayıa 937 Çartamba metre 50 santim murabbaın da arsanın tamamı. 

~:a~~~~~TI~Urk musikisi. 12,50 Yukarıda yazılı mahallerin mülkiyetleri peşin para ile 3-S-937 tanhin -
Havadis. 13,05 Muhtelıt pltık ne~rfyatı. 14,00 den itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 18- 5-:--937 

Son. salı gUnü komisyonda yapılacaktır. ~ 7,5 pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Dırek-
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~ '<lltııılllı avınan markalı az kak No: 10 ıger semt er ıçın 

ı. t~'•i Olu 1 el veya ayak dikit ma- talip olanların servisimize müra • 
AKŞAM NEŞRİYATI: törlüğünde mahlUJat kalemine gelmeleri. <2437) 
Saat 15,00 Ankara Etadından naklen: 

; 1 1 
" ,, 1 

1 j ' 

~ltlİ p da satmak istiyenle _ caatlarr. V. 11.5 
' . 1\ 1\,\ SATILIK EV ARA NIYR 

§1!lid ~IR IKJ E V 20 _Fener yolundan Bostancıya kadar 
~iltJ1 e §ıra d ı b h 

Spor bayramı mUnaaebetlle yapılacak mc • 
raalm. 19,30 PIAkla dans musikisi. 19,20 Man 
dolln orkestrası Berk ve arkadaılan, l9,ı5 

konferans c. Halk ParUsl namına : .AğAh Sır 
n (Sporun fevaldi hakkında). 20,00 Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Tllrk musikisi 
ve halk ıarkılan. 20,30 Omer Rıza taratın 
dn arapça s6yle\". 20,45 Bimen Şen \'e arke, 

Türk Hava Kurumu 
tl bc!c Yurdu civarında 3 olan sahada 3 - 4 o a ı a çeli 

'ltttj ~ r odalı b h mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
~ tı~lt ti Yahi . • a çe terkos ve 
.~lltı!ır almak _ık~ ev çok acele sa- mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
'lıt "" P.!Oı:-a ıstı yenlerin. dair izahatlarile servisimize müra - daşları tarafından Türk musikisi \'e halk şar 

kıları (Saat ayarı) . :?l ,15 orkestra. 

Büyük Piyangosu 
2. incı keşide 11 Haziran 937 ded,r. leu "1tcp, .

1 
E:z ARSA LAR caatları. 

~S\ılt}'a}ıı ~ Bostancı arasındaki Bunları almak veya satmak istiyen-
a. Sa "'"lifıstasyonu ittisalinde 1 i 1 . Ankara caddes:nde V AKJT Yur • 

Saat 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve 
erteal gUnUn programı. 22,30 Pllkla sololar. 
opera ve operet parçalan. 23,00 son. Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. "'lrıı r· ... rez erın - d . . 

ıatllr arsa tamamı 20.000 duada VAKiT Propagan a aervıaıne 

~ndur. 20 Mayıı 937 Pertenıbe 

öGLE NEŞR1YATI: 

Bundan baş~<a.: 15.000, 
ikramiye erle ( 20.000 

12.ooo, ı.coo, Jirahk 
ve JOO COOJ liralık 

müracaatları. 

~~b~~ Ü h~i""'=m=k=o=la=y=h ı<~. 1=--a r 
~ 0lan~ 1~ıncu 
~ l',1 t . erden birine ihtiyaç • 
cı t tfon 

Bir Kart 

Saat 12,80 PIAkla Türk musfklsl . 12 50 
Havadis. lS,05 Muhtelit plAk neşriyatı. U ,00 

Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
saat 18,30 PIAkla dana musikisi. 19.30 

Spor mOsahabelerl E§ref Şc!ık tarafından 

iki adet mükafat vardar. 
Aynca: (3.000) liradan bqhyarak (20) liraya ka~r b~yük v~ ~ü • 
b. k ikram' 1 1 ile · ha · olan bu ••n•an plandan ıalifa-"k ırço ıye er e amort n vı - -

~ etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. .. 

~ ...... p 

Bir adam göndererek 

b:zzat gelerek veya • 
servisimizle 20,00 Sadi ve arkad&J}an tarafından Türk ----------.-------.---_:~--:-::::=-:--'.:::-:----

muslklsl \'e halk §&rkıları. 20,30 Ömer Rıza - 1 R u N 
temas etmelidirler. 4K1 T 

tt 0t 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

lı tt a.~Yuc:lıla 
~ı,,. ""Mtırı~ ttınıza h. 
~';.:ı"' 04 ,...lci hu ızmct olmak Ü· 

'tt: nuJ> ~it koıa;~slarda kendilerine 
l l!cdec::ek k~arı kendileri gibi 
ı,,..' ~Ob· ' ışlerini görecek • 
·~ -ı ııy1 
~ lt&~~ iıt,:ye§Ya \.'esaire 

, satmak ve-
~ ti iller, 
4r. t'ttlet' lbtıhaıi . 
' ~, b p, hızın t • • • 
~, lı hi e çı, a~çı, ı~çı 
~ l(İtalı lrtıetlerc talip olan-

~>~ 'ia~ latılıJt ev 
~>e \le~ a •raya 

1 
• apartıman, dük· 

i tı.lcr 'le. Al rı ar. kiralamak k" 
' • "' nta1ı: , ı-

1tt ~'"- veya satmak is -
' ~e tıncJc 

\.'cya 1 
a ınak istiyen-

b·ı almak satmak veya i~ • 
5 - Otomo ı 

Jetmek istiyenJcr. k tam!ı 
tına veya 

6 - Radyo aımak sa 

ettirmek istiyenler: k veya tercüme· 
.. e ettırme .. 

7 - Tercum bu hizmctlerını 
· (yenler 

!er yapmak ıs 1 
• etle çarçabuk göre· 

kolaylık~a . ~e eınnı~IT pROPAGAN · 
bilmelcrı ıçın ( VA b i•lerle meşgul 
D A SERViSi) nde . u bü/o vücuda ge· 
olmak üzere aynca bır 

tirmiştir. • • kayıt ücreti alın 
Müracaatlarda hıçbır 

maz. _ da Serviıi 
Va kit P ropagan Cad. Jatanbul 

Vakit Yurdu Ankara 
1 

f 24370 
k 46 Te e on 

Poıta utuıu da yakıt 
T elgıraf: Propaıan 

80.}·Icv 20 '45 s r· .............. ·-······························· ............ K u tarafından arapça • • a ıye ve ar • : 
kadaşları tarafından Türk musikial ve halk ,_ __ 
ıarkıları. (Saat ayan). 21,lS orkestra. ABONE TARiFESi 

saat 2!?,15 Ajanı ve borsa haberleri \'e A ç L 1 K 
ertesi gUnUn pnrnramı 22,30 PIAkla sololar. 
opera , e operet parçaları. 23,00 son. 

2 1 Mayıa 937 Cuma 

öGLE NEŞRİYATI : 
Saat 12.30 PIAkla TUrk musikisi ı:.~O 

Ha\'adl.s. 13,0!i lluhtellf plft.k ne§nyatı ]4,00 

Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL Son. 

.AKŞAM 1\"EŞRJY A 1'1: 1 
saııt 18,30 Pllkla dans musikisi, ıı:ı.oo 

A;,lık 

s &.)hlc 

1 aylık 
1 allık 

Mtomlrlcl'l 

içinde 
160 , .. 
751 

uoo 

alemle ket 

c1atmda 
173 
'151 

HOO 
•noo 

J'arıtulad n Dıılkaıılar için ayda otuıar kı> 
r1lf dtlfOIUr PcMıta blrlıtfne glrml en yel' 
!ere ayda yetmiş beftr kuruş ıanunedlllr. 

Türkı,enın IH'r .,..U merkrıJnde 
Kl RliNa abnae )&ıılır. 

San'atkAr r-:~dın l§Urakııe Şehir tiyatrosu Yenı• Çlkll =:=.=ı 
komedi kısmı tarafından teman. 20,00 TOrkl 

O Adresini oeğfttlren aboneı r 2:) kUMJ§ 
musilt1 hcveti. ;ı. O mer Rıza tarafından : 

~ öderler Qöndermlyeulr.rin adreal•r1 
arapça s6yJev. 20.45 Vedia Rıza 'C arkada~- Daöıtma yeri VAKiT Kütüpanui :f•'------•d•~-•.ırı.ım-ez. ____ _ 
lan tarafından Türk muslkısi \'C halk şarkı • ,. 
lan (Saat ayarı) . 21,15 orkestra. Fialı 50 kurut ! 

Saat 22.15 .Ajans ve borsa haberleri , .c i 
t--• gUnUn programı. 22,30 PU\kla sololar, :

1
° 

er=' "3 00 opera ,.e operet partaları. ... , eon. • ............... ...................... ........ ........ "•••• 

22 ,!d,ayıa 937 Cumarteıi 

OGLE NEŞRll'ATI : 
Sııat 12,30 Pllklll Türk mualkisf. 12.SO 

Ha,•adiı. 13,05 :Muhtelif plAk neşriyatı. U 00 

soa. 
AKŞAM NEŞRİYATI : I 
saat 18,30 p1Ak!a dans mumkiııl. 19,30 

Konferans doktor Ali Şllkril (Çocuklara ha• 
talık nasıl ge~er. koruııma çarelere! l. 20.00 
Faıııl saz ht'yctl. 20 30 Omcr Rıza tarafından 
arap a .söyle\'. 20,45 Fasıl Saz heyeti (saati 
ayarı) 21,15 orkestra. 1 

Saat 22,15 Ajans ~ e borsa haberleri \'• 
ertesi günün programı 22 30 PIAkla sololar 
opera 'e operet parı;aları. :3,00 son. 

HlJRlJN doklor11 
NecaetUn Atasagu 1 

Her ıun l b,30 dan 20 ye kadar 

Uiltlide Tayyare apartımanlannda dam: 

2 nuır.aıa 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günlerı ~ 4 den 20 ye ktıdar 

muayene parasızdır. 
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lstanbulVakıflarDirektörJüğü ilanları 

Samatya'da: Analipıis kilisesi vakfı: 

Topkapı'da: Ayanilı:ola kilisesi vakfı. 
Bakırköy'ündc: Ayayorgi ve Analipsiı kiliselerile mektepleri vakfı. 
Yeşilköy'de: Ayastefanos kileae ve ilk okulu ve mezarlığı vakfr. 
Sama.tya'da: Ayanikola kilisesi vakfı. 
Samatya'da: Ayayorgi ., ,, 
Balat'ta: Ayastrati kilisesi ve ilk mektebi vakfı. 

Fener' de: Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorı~ kilisesi vakfı. 
Cibali'de: (Ayanikola kilisesi ve mektebi ve aıhanesi ve Ayaharalambos kili· 

sesi ve Ayazması vakfı.) 

Kumkapı'da: Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vakfı. 
Samatya'da: (Ayakostantin kilesesi ve mektebi ve Kazlıçeşmede Ayaprasko

vi kilisesi vakfı). 

SaJkımsöğüt'te: Ayatrapi Ayazma ve mektebi vakfı. 
Edirnckapı'da: Ayayorgi kilisesi vakfı. 
Fener' de: Katipmuslihaddin mahallesinde Ayayorıi kilisesi vakfı. 
Samatya'da: Ayamina kilisesi vakfı. 

Edirnekapı'da: Sarmaıık'da Ayadimitri kıliseıi vakfı. 

Lonca: Ayadimitri ve Ayaliherna kiliseleri ve mektebi vakfı. 
Linga'da: Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı. 

Yedikule'de: Balıklı Rum Ortodoks hastahanesi vakfı. 
Balat'ta: Balino kilisesi vakfı. 
Edirnekapı'da: tik Rum muhtelit mektebi vakfı. 
Fener: Rum mektebi kebiri vakfı. 
Edirnekapı'da: Tekfuraaray Hançerli Panaiya kilisesi vakfı. 
Fener'de: Mara!lı Rum mektebi vakfı. 

J\ltımermer'de: Meryemana kilisesi vakfı. 
Eğrikapı'da: Meryemana kilisesi vakfı. 

Samatya'da: Belgrad Meryerr.ana kilisesi vakfı. 
:V efa'da: Panaiya kilise ve ay&:.ımaaı vakfı. 
Salmatomruk'ta: Panaiya kilisea· vakfı. 

Fener'de: Yuvakimion Rum kız mektebi vakfı. 

Eyyüb: Surp Asvazazin kilise, mektebi ve muarlıfr valdr. 
Samatya'da: Anarat Higütiüm kilisesi vakfı. 

' 

Eyyüb'de: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi vakfı. 
Gedikpa!a'da: Ermeni Protestan kilisesi vakfı. 

Kumkapı dıtm<ia: S~rp Harityum' kili sesi' ve mektebi vakfı. 
Yetilköy: (Surp İstenapos kilisesi ve kapamacıyan mektebi ve mezarlrğr vakfı 

Samatya'cta: (Sulumanastırda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve Sabakyan Nun • 
yan mektebi ve mezarlığı Yakfı.) 

Fcner'de: Meryemana namı diğer Kanlı kilise vakfı. 

Kumkapı'da Kazganisidi mahallesinde Meryemana kilisesi vakfı. 

Xumkapı'da: Meryemana Draıörleri kliscıi vakfı. 

Xopkapı'da: (Surp Nikogoı kilisesi ve Lcon :Vartuhyan mektebi ve mezarlığı 
vakfı.) 

NarJıkapı'da: Surp Ohannes kilisesi vakfı. 

Gedikpaıa'da: Surp Ohannea kilisesi ve mektebi vakfı. 

Yedikule haricince: Surp Pırgiç kilisesi ve hastahanesine vakfr. 

Balat'ta: (Surp Herşdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi ve mezar-
bğı vakfı). 

Yenikapı'da: Tatios partagimcos kilisesi ~• mektebi vakfı. 
Balat: Musevi Cemaati vakfı. 

Balat: Musevi hastahanesi vakfL 

Salmatomruk: Musevi Sinagonu vakfı. 

Tekfurısaray: Musevi Cemaati vakfı. 

Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı 

mıflara, 2762 sayılı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbaptaki talimatname 

hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden alakalrlarm 23 Mayıs 

937 tarihine kadar lstanbul Vakıflar Baımüdürtüğüne alelusul müracaatları ilan 
olunur. (2558) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
-

Senelik muhanımen kirası 300 lira olan Florya istasyon caddesindeki gazi

no teslim tarihinden itibaren 1 ci teırin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üze. 

re açık artırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

İstekli olanlar 22 lira 50 kuruıluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 17-5-937 

Pazartesi günü saat 14 de daiıni encümende bulunmalıdırlar. (B.) (24 ı 9) 

1 - İstanbul Ziraat Bankasından ayhk almakta olan fatanbul Belediye ve 

husuıi idaresinden müteıekkil m;ıhalli ve idare emekli ve öksüzlerinin 93 7 yılı 

birinci altı aylık yoklamalarına baılanmııtır. 

' 2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevajı arkasındaki izahata ıöre silintiE.iı. ya· 

%Ilıcak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maaı sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta oldukları nahiye 

ınlidürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüzdanı ve nüfus tez

keresile birlikte mayıs 937 sonuna kadar ait oldukları Belediye ıubelerine müra· 

caatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. (t.) (2717) 

Kapah zar f usullle eksilt me llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesiaatrndan olan 5 35 metre 

uzunluğundaki yolun parke taı kaldırım inpscl.ır. Yeni keıif bedeli 26583 lira 

60 kuruıtur. 

2 - Eksiltme 3-6-937 pcrıembe günü saat 16 da Nafia Vekaletinde şo· 

se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usutile yapıla -

caktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna mütcferri evrak 134 kuruı bC'del muka· 

bilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1994 liralık muvakkat teminat 

vermeleri ve Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev • 

fi kan milteahhitlik vesikası ibraz ettneJe ri ıarttır. 

Teklif mektuplarını 3--6-937 perıembc gilnU saat on beıe kadar komis • 

yon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (1231) (2753) 

nıaddel~r inhisarınd 
1 

Uysuturucu 
s:;»C N "'8 Y ARD N idaremiz 1937 senesi Afyon rekol tesini Türkiye Ziraat 

TERCUME KULLIYATI ! le doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 
f u irfan hazinesine Alımlar mezkur bankanın a~ağıda gösterilen şehir ve 

abone olmak l~in şube ve sandığında yapılacaktır: ' 
ı, 0 ı ,.ulıklar Tokat, Erbaa, Niksar, Zi!e, Amasya. Merzifon, GihnüşhacıkÖf;l< 
" ••ı ,.... 'd" .. i k'l' ,.,,·11a1Iıc ı.J.e:ı ozu, s ı :p, Malatya. Adıyaman, Eskişehir , Sivrihisar, ınl ~· 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikinı kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya
rın kitapları için her keseye elve. 
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kitııptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik ı inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir \'e on
dan sonra her ay bir lira Ödenir. 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
peşin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik ::ı üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur: 232 kuruşu 
peşin verilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncil serinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruı;u 
verildikten sonra her ay bir lira ö
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kad.ır olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuru~u 
peşin verilir ve her ay bir lira öde-
nir. 

50 kibba bırden abone olmak is
tiyenler peşin 8 lira vermekle ki
tapların tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerck 6 ayda he
saplarım kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şıncı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "V AKIT,, 
y1:..i:duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 

ya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, ı;c; ;.ır. atı 
Beyşehir, Ş. Karaağaç. Bilezik, Bozöyük, İnegöl, Geyve. Göynülc, ~rb ~ 
§ak, Çal, Çivril, Kula, t. ·ıonk::ır ·hisar, Bolvadin, Sandıklı, Vc:ı' ~1' r. l 

Emirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, isparta, E: :.:::, uıubııı 
Burdur. Tefenni, Acıpayam. 

Mübayaa fi atları şu suretle te~bit olunmu~tur: 

Softlar beher morfin derecesi "0 Kuruş 
Temiz ve Konaksız tr. hnmış dro-

gistler, beher morfin derecesi 

Morfini yüzde 12 ve daha yuka · 
rı kabalar beher morfin derecesi. 

Morfini yüzde 12 den aşağı ka-

40 " 

35 " 

balar beher morfin derecesi 30 , '' 
t .., r" 

Satın alınacak afyonların iptid"'i muaye"'e~: i ,., ... ,...; .. ;., uıc"~ 

göndereceği eksperler tarafındcın yapılacak ve tartı ve tescııümU r1l 

kadarlara kilo başına berveçhi ati mikdarlarda avans verilecektir: 

Softlar 4.- TL. 
Temiz ve konaksız toplanmış dro~istleı 4.- ,, 

Morfini % 12 ve daha yukarı kabi?lar 3.- ,, 
Morfini % 12 den aşağı kabalar. 2.50 .. 

Bakiye afyon bedelleri istanhulda yapıla:ak \aboratuar "dtttil1 

azami sür'atle ve yine Ziraat Bankaları vasıtasiyle alakadarlara 
0

• t'' 
Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren ıııÇ ~~ 
tahmil edilmiyecektir. ıc _, 

acll 
Mübayaalara afyonun topla:-ımasını müteakip derhal başları 

rihler Banka tarafından mah3Jlen ilan olunacıktır. re • ~ 
Alım nünhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki miıctnhsil;ııft b 

ra tahsis edildiğinden eski seneler mah ;ulü afyonlarla tüccar ve 
,,,ı 

!arı katiyen kabul cdilmiyecektir. ıc 
• ' iJl<se ı Temız ve konaksız olarak toı:lanmış saf afyonlara daha "f 11f•' d' n1e 

mekte olduğundan ekicilerin afyoı:larım temiz toplaması ken 1 

bındandır. (2709) 

1rNışANY!.~ Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN llEKhl 

Dahiliye Mütehaıa11n Hastalarını hergün ak~Jl ~011 
Beyoğlu, Tokatlıyııu 0 .,.ıı 

Pazardan başka günlerde öğlr1en $Onra JllıY ,vf 
aaat (2,:S tan 6 yaı kndar lstanbulda Divan Mektep sokak 35 111.l \'i ev· 
yolunda (lOfl numaralı hususi kabinesine!• yeneha:ıesinde ted3 3 
tıaataıarlnı kabul eder. Salı. cumartesi gUn ---- Tel : 40S

1 

lerl aabah ''9,5-12" saatleri hakiki rukaraya IJ' 
mıı.hauatut'. Muayenehane ve ev teıeton Sahibi: ASJJ& ';il' 
22398. Kıtlık teleton: 210H. Neşriyat DlrektllrU: Re!JJ' 


