
--KURUN----
Hlzmet kuponu 

Bu kuponu paete ldaruill• pUraler: 

1 - Küçük llblaruu paruıa bUbnrl&r. 
Z - Kurunun ~kimlerine. paruas tıü 
lırlar. 

lSTANBuı:; - Auarı Cadclell 
Poıta kutusu: 46 (latanbul) 

... ,~, • Telrraf adreaf: Kunın • tatanbul 
•. • • Telef. 21.Ua (Ya.ıı), 24370 (idare) 

3 - Hulıulı ve mail mUpYlrlerlJie ber 
tUrlU lıanun 1')11aruı.ı ~ 10rup IJlrdfr. 

Hatay meselesinin Milletler Cemiyeti 
Konseyinde müzakeresine doğru 

Dr. Aras Suriye fevkalide komiseri dün 
şehrimize gelerek Parise gitti 
Fransız hariciyesi ile temastan sonra 

Bükreıte kral tarafmdan kabul ecliJ. 
dikten, Bqvekil ve H.riciye namile 
tekrar görüttükten aonra Viyanaya 

hareket etti 

cenevreve gidecek Viyanadan Cenev· 
reye gidecek Koni de Marlel'ln beJ•n•tı 

Bükref. 17 (Huıuı() - Turldye 
Hariciye Vekili Dr. RUıtU Araı bu ~ 
gün Baıv0ckil Tatarcık~ ve haı.iciye ftl• 
ıırı Antoncsko ile mUte~dit' mülant • 

'~ Suriyede vaziyet normaldir. 
Suriy• fovkalld• komimi Kont de • s.nıplon cklpcmile Pari" harcktl ',~. 

Martel dün Toroı cksprcıilc Suriycdcn miftir. Kont de Martcl &eli§ ve gidi,İn· 
§ehrimize gelerek, akf&m aıt 21,45 de (Sonu: Sa . .J Sü. 4> 

!arda bulunmuı ve yanında Bııveln1 -ile 
hariciye nazıh da buluı'ıdufu halde kraJ 
tarafından · kabul olunmuıtur. ' 

Resmi mahafilden bildirildiğine göre 

,~navutluk jgyanı bastırılmıştır 
iJ/Qn dahiliye nazırına karşı'gmış ve komünist 

~llkta bır ı.yan çıktı"mı ~emayül taşıyormuş . 
~~:~irmı,u . .ı.~h•r•:/Kral Zogo ltalyadan yardım ısterse ... 
--~~011 tehrımızdeki Arna- B J Jh b}• d•• b•ı• •~ftt~iooluğundan şu malô- 8 kan SU U te ıkeye uşe l lf 

~ ~ı.ı1u .. Ergüi sanccığı>ıda Tiranadan ve diğer kaynaklardan] 
':f:~~ı~ ~lt>İkile ~lıyan bir gelen haberleri aşağıya dercediyoruz: , 

"~· hemmıyetaız olduğu iLK GELEN HABERLER 
te11kiı '". aldığı Qcil tedbirle Belgrad. 17 - thtilali çıkaran 
I 

cdılm: t' A ı k f d '"da ~ ır. Arnavutluğun rnavut u eşra ın an ve eski 
11"<1!11f hükümfermadır... (Sonu: Sa. _. SU. V 

Buhran ' 

0k çocuklu ailelerın 
4te11ıl himayesi 

ekette takip olunan hayatı 
Ucuzlatmak siyaseti de 

..,.._ bunu icabettirir 
~ ": Ac8ınlM US ~ ~ (Ya.:ıaı ! nci aayfada) 

:::-~~~~~~~----
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" , gfltere 1 w O , ' falya ve!"'""' ....,fcıatıerl•i• gt1rptfh1J1 yollan 

,.lll ' • gosteren harita •ell ın Venedik'i ziyaretindeki 
it epfer an/fışı/maya başladı 
alya ile Almanya 

4ak arasında 
e,.i bir itti/ ak hazırlanıyor 

~o_ .... Q • A .,_.inde ~,.c1an ıtaı -
Al "'1 111 k '""'"'""'"""~ ym on • L-.._ ~ 1'ir buıuıi 
~ '•t d ·' ve re- \ yaya ıelecei• ...- ___.. sörün • 

I l / "" tren A nupeda .,., • • • alap Ber· 

ıe,. Q,." omasi- ~--= dü: au trenin a. Ma~!_'! •• .c;_._-ım. 1ötünn9k üzere ,elcliii 1'U Tmv•• 

~ asında ~ di. 

~-fl::-: l Mu.-~~ <~... Ertem ~ y«: Geaeral Görilll 1~._ • .,. tek· 
ı.ı S · = A '--- ha nuaJt11111 ... , 

tnci aayıfada) i - ya a Wr - -

J 
rer ıelifinia, ,....... ıa..-a•• 1 .. _ •• 

'"""'""' . f .arat. w.ı """'"11ıııı11111111ı uıt hkip ettili .ö11eai1or· Sonu. Sa. 2 Sii. 4 ! 

lapanyaülri •bUI bırbe 
bir de kabine buhranı kan9tı . 
lıtifa eden Cilınhuriyttçi bil -
ın)meti reiai Kaballıro ile ko
miiJliatler anamda ıidaetli bir 
ihtilif çılrtı: yeniden kabineyi 
tetkil etmekten ferıpt etti. 
Komünistlere ıelince, onlar . bu 
tarzda bir hUJr<tmct tetkilinc 
aall ittirak etmiyeceklerini bil-

dirdi. 
cumhuriyetçilerin araların • 

da çıkın bu ibtillf devam etti • 
ği taktirde harp vaziyeti üze • 
rine teıir etmekten hlli katı . 

maı:. 

Difer taraftan Arnavutlukta 
isyan çıktı. Vakıa Tirınadın 
ıelen baal haberler iıyınrn 
baıtınldrftnı iddia ediyor11 da 
difer kaynaklar henüz bu id • 
diıyı teyit etmiyor. Hıttl iıyan 
hareketinin devam ettiğini, Er
giri ka .. b111nın 11iler elinde 
bulundutunu bildiriyor. Eğer 
kral Zoıonun kuvvetleri vazi • 
yete hlkim olamaz da İtalya • 
dan yırdım iıteyecek otuna 
Balkın ıulhu tehlikeye d~ebi-

lir ... , _______________ , 
Buglln --ı 

son ..,..._ lfer· 
elnde 1azl1n119 ol•n 
tahlll hlklJelwlnln 
en kuvvelll•1 

~ 

Aşkın tekamülü .. 
yazen: 

Haltltı s/Uıa Gezgin 

au i•ykallde hlklr•r• 
..... ncl .. ,. ...... 

olnlfUdUZ 

Bu müJ&katlırdı Bulgıriıtın~ mü-
nasebat meaeleti ve ·ıciradeı:ıiz. Bofı~ • 

. lar vt Akdeniz vaziyetleri tetkik olun • 

mu9tur. . 
· Rüttü Arat buıün zcvceıinin tedı • 
vide bulunduğu 'Viyanaya hareket et • 
111iİtir. Or•"•" Ccn~~rey~ 'grdl'cektir. 

EKONOM1K TEMASLAR DA . 
YAPILDI .' 

Bükrcı. 1 7 ( H uıu~i) - Türkiye Hı• 
riciye Vekilinin buradaki konuıaıalın • 
nı büyük siyasi bir ehemmiyet atfedil• 

mcktedir. 
J{cndiıi burada bulunduğu müddet • 

. çe Romanya ve Türkiye ırasında mij • 

Kmet De J(artf;l J3tanb,ula bir gel~n- · him c~onomik temaslar da vukubu! • 

d.t, uaU Vatü""4ğ ile beraber muıtur. 

Vindsor dU ne 
gün evlenecek ? 
Bugün kararlaştırılıyor 

p.,tı, 11 (Hu-

ıual) - Vlhdtor 
Duklllftlll Bayan 
Vali• Varfield De 

ne ..-n evlene -

celi yınn (bu -
;an> .. at 14.30 da 

katarlittın1'cak ,. 
tır. J)Ullanın mil -
ıridiili B. Roıerı 
bunu buıün ıue· 

ttcilıre bildirmiı • 

tir .. 
tnıUiı:ce Sun -

daY Referee ıue· 

teaiile ıöre, izdi -
vaç'ta Xent Duııı.~ -

11
, Vinton Ch

urchill ve Lloyd aeorıe buluna • Sabık lnıilis Kralnua Baran (5impaon V.,field ile caJrtır. yapbiı d.aia seaintilerinden biriad• .......... , ....... i (811 
reıiader o ...-nlar lnıilteMcle .sqrolun_....llo) 

Ram ::::~tehi 1 ;r:,;/ı8:::::da 
•hkem• k•r•rlle hllkG· t•·t 7 ,.,..,._.. • d .. ı. 

mellmlze l9fll kanl1, .. ti•• MN " JI 
He1beliadltdalri etki Rum :Ellen ti • eOJ ...... r 1 

caret mektebi bina11 hakkındı ıeneter· . den]ı<ri ~ovam eden ihtlllf art>~ ball• • (Y"'m 5 ••el IJ411'/amulCla) 

dilmittir· • " " l · ma lla · ııuuı. Binnı ,..,.n,ndan ı.aıma ki· 1, er 1 T pQZQTlu 
Jiıelerin hıtırılınitı tıtıma11 itibarile ta/ısildarı ievkıf 
eakidenberi Rumlar tarafından mutena d , ld . / 
sayııınaktı idi. e ı ı . 

Böyle olduiu halde bina tttibıt ve (Yazıcı 5 inci ~ayı/tida) 
Terakki cemiyetine satılmak iıtenmit 
•e cemiyet bedelini o vakit bankayı ya· -:--------~_;:_-=:._
tırmll bulunuyordu. Fakat bazı hidiıe· kıt vıktile utılm:ı oldufundın pat • 
ıer, bin• muımeleainin bıJledilmctinc rikhanenin tekrar satın alma ırı:uıunu 
mani obnUf• •Hiyet o halde kıbnıfb· yerine getirme imkinı olmıııuttır. 

9o11dc1aa Rum patrikhanesi binanın Mahkemeye intikal eden bldiae, tıa-
satılali_. muam olmuı ve on bet bin ber aldıfımıu ıörc ıona ermiı; bina 

liraya ~ckrar 11tuı almak iatemiıtir. Fa- hükWııc~c ıesmitUr.1 
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Gak çocuklu ailelerin 
. , himayesi 

Memlekette takip olunan hayatı 
ucuzlatmak siyaseti de 

bunu icabettirir 

A vrupa memleketlerinde çok 
çocuklu ailelerin devlet -
çe himaye edilmesi fikri 

son seneler zarfında en ziyade efka
rıumumiyeyi işgal eden bir mesele 
haline geldi. 

Dört be cocuk sahibi olan bir 
aile babası de~letçe nasıl himaye olu 
nabilir? Tabii bu, ya bazı vergiler
den bu gibi aileleri istisna etmek, 
yahut aylık veya gündelikle çalı§an 
aile babalanna çoçuklarm adedi nis
betinde bir fazla para temin edebil
mek ile o abilir. 

Zahiren aynı işi gören ve aynı 
saat Çalışan iki kişiden h.erbirine ay
n ayrı ücret ve yahut aylık mikyası 
tatbik etmek yurddaşlar arasında 
müsa'V:at hakkına aykırı bir muame
le gibi görülür; fakat milli varlığı 
her suretle korumak maksadım her 
seyden üstün telakki eden bir dev
let için çok çocuk sahibi aile baba
larrnm yüklerini elden geldiği kadar 
hafifletmek bir vazife olduğuna gö· 
re bekarlar, yahut az çocuklu olan
lar ile çok çocukluların ihtiyaçlarını 
jmk.'.in derecesinde dikkate almak 
hakil.i bir müsavat icabı sayılır. 

Onun için şimdi bu fikri bazı 
mc • !eketlerde halk arasında yap. 
muk için çalışılıyor. Memleketimiz
de henüz hususi olarak teşkilatlan
mış işçi kütlesi yoktur. Belli başlı 
amele mıntakalarr hep ya doğrudan 
do -Tuya, yahut dolayısile devlet 
kontrolü altına girmiş gibidir. Bu
nun haricinde olarak hükumet teır 
kilatmı vücuda getiren memur kad
roları da yine devletin emrindedir. 
Bu itibar ile çok çocuklu ailelerin 
himayesi bizim için de mühim bir 
içtimai ımcsııledir. 

ha tetkiktedir. Vazifelerinde ;kusur 
larr olmayan muhtelif memur sınıf
ları arasında otomatik surette tatbik 
edilecek terakki usulleri ikararlastı
rılır iken çok çocuklu ailelerin husu
si vaziyetleri bir derece t~hvin edile
bilirse devletin nüfus siyaseti bakı
mından hay:ırlı bir iş görülmüş olur. 

Tabiidir ki m~urlar kanununa 
bu tarzda bir usul koymak ile çok 
çocuklu ailelerin hayati ihtiya~larrnı 
temin için devlet işlerinin intizamr 
m bozmağa ceVC\Z ·verilmiş olmaz:; 
daha doğrusu sadece çok çocuklu 
bir aile babası olmak hicbir memura 
devlet teşkilatı içinde ehliyetinden 
yüksek mevki ve vazife vermeği 
icap etmez. 

Ancak aynı derecede ehliyeti ve 
faaliyeti olan iki memurdan biri çok 
çocuklu olduğu için az çocuklu, ya
hut bekar olan diğer memura nis
betle biraz daha fazla himayeye 
mazhar edilebilir. 

Bir kere bu usulün devlet idare
sine ait islerde tatbiki kararlnştıktan 
sonra bi;az daha genişletilmesi de 
mümkündür: 

Mesela memlekette devlet hima
yesinden istifade eden birçok mües
seseler vardır ki buralarda da çok 
çocuklu aileler için aynı sistem teş
mil olunabilir. 
Hükumetin esaslı prensiplerinden 

biri memlekette hayat pahalılığını 
azaltmakıtr. Tuz, şeker gibi bazı 
gıda maddelerinin fiyatları bu su
retle indirilmiştir. Hatta yeni sene 
için devletin fevkalade ihtiyaçları 
dolayısile ari bütçeden ayrı olarak 
( 3 5) milyon liralık Oir de fevkalade 
bütçe tanzim edilmiş olduğu halde 
benzjn ve patrol .fiyatlan ela irldirile
cektir. 

Taç giyme gUnU doğan 
çocuklara ihsan 

İngiliz kralı, taç giyme günü doğa
cak çocuklara ihsanda bulunacağını va -
adetmişti. 

Bundan ilk istifade eden, Londraela 
bir aile olmuştur. Fakat, gayet garip 
bil' tesadüf eseri olarak, o gün bir a -
nadan dünyaya gelen bir değil, ÜÇ 'ÇO· 

cuktur ... 
Bu suretle, kralın vereceği bir iki -

şer İngiliz lirası ihsandan başka, bu ço
cukların her birine ayrıca 25 er İngiliz 
lirası mükafat da verilmiştir. 

Trlstan Bernard'ın niçin 
sakah varmış ! 

Fransızların meşhur tiyııtro muhar -
riri tristan Bcrnard'm nükteleri ka -
dar sakalı da tne~hurdur. Şimdi lı1t 
Fra,nsız gazetesi bu sakalın menşeini 

' anlatıyor: 

Bundan elli sene kadar evvel gene • 
ral Bulanger harbiye nazırı iken. ken
lHsı sakallı olduğu için, bütün askerle
rin sakal bırakmalannı emretmiş. o za· 
man Tristan Bcrnard da a,skenniş ve 
sakal bırakmış. Fakat, askerlikten son
ra sakalını kesmemiş ve muhafaza et -
miş ... 

Bir genç kız b :r genç 
kızla evlenmiş ! 

Londrada çok gariJ,l bir hadise ol • 
muştur: 

Yirmi beş yaşında bir genç kız. yir

mi bir yaşında ve John ismini taşıyan 
birisile evleniyor. 

Nikah esnasında papaz, ''güvey'' in, 

esmer bir delikanlı görünmesine rağ -

men sesinin ince olması ve yaşının da

ha küçük görünmesi üzerine kendisine: 

- Hakikaten yirmi bir yaşında mı -

srnız? diye soruyor. 
O da: 

- Evet, diyor. 

Esasen gencin nüfus kağıdı da bunu 

göstermektedir. 

Ruth ismindeki gene; kızla John ev -
Jeniyorlar. Fakat, bir hafta sonra, iki 
gencin bulunduğu küçük kasaba büyük 
bir gürültü ile çalkanıyor: 

john ismindeki gene; erkek dA3ıl, 

kızdır! Bunu polise imzasız bir mektup 
haber vermiştir. 

Polis derhal İS" 2irişiyor ve tahki • 

knta başlıyor .•. 

peşinden: ....;;.......;;.. ________ __, ____ ...;._.....;;..."'!"""~·------~· 

Dananın kuyruğu-
Hasan Kumçayı 

Arnavutlukta bir isyan çıktı. Tirandan gelen.bir telgraf buna sebep 
o1arak içtimai ıslahat tedbirlerini gösteriyor: Kral Zogo ~adınlarn~ 
peçelerini açmak istemiş, eski kafalılar buna karşı gelmış. ~~yrı 
memnun unsurlar da bu tedbirleri tahriklerine vasıta yapmış. Netıce
de isyan .olmuş. 

Fakat işin içyiizü dikkatle araştırılınca görülür ki bu türlü se
bepler hep zahiri şeylerdir. Bütirn dert şimdiye kadar en ~z bir vergi 
hile vermeğe alışmamış olan Küçük Arnavutluğun kendıne mahsus 
bir devlet teskilatmı idare etmek miikellefiyetini omuzlarına almış 
olmasmdadu·: Arnavutlara tahammü~edilemez bir yiik gibi gelen bu 
vaziyetin her vakit hükumet aleyhinde tahrikat yapılmağa istidat 
hazırlamaktadır. it • • ,. , • 

gazetesine yazılıyor: . 
Mareşal Tul)açevı::ki'11111 ııı 

başkumancianr Voroşiloruo ~ 
ıota 

ğinden alınarak Volga rn es• 
k d 1 - · ediltfl uman an ıgına tayın .. 111 eurı 
ne Mareşal J egorofun g ııYa 
kovad hüvük bir hevecan. ıer 
tır. Bu hadise. ismi TroçkiC

1
•
11 etler l'itında aza olan Sovy jlt 

askeri ataşesi general putoa ac 
. JolıJll 

ıikrolunan mare~alın az er 
et v 

ir çıkan ~a\ ialara kuvv . 1<aç ' 
Bu şayialar bund"n bır. dt" 

·ırııll 
vel de. taç girme merası ( 
leri temsile marec:al Tuha~e'. tı' 
ğil, amiral Orlof'un gideC~:ı 
de kısmen teyit 0 11• .. rı1 '5 

~ :t- :;. 
. ' . l{ıııl 

1\"are-:al Tuh3cev ~ 1 

l. 1893 te en genç maresali' ır. lad,. 
lan Tuhacevski ha:p baŞ as 

du ve 21 yaşında bulunuyor arl• 
olmuştu. Harpte büyiık yar es 

Al anlara tcrdikten sonra rn ş .;e 
Tuhnçevski 191 7 de kaçını 
gracla g_elmirtir. de lı 

Bundan sonra harpler 1<' 111, 
şiddet gös't'~ren Tuhaçevs 1 

kadar yükselm "ştir. 

Bu mesele bu şekil ve mahiyeti ile 
gözönüne getirilince iptida hatıra 
gelen ı::ey (memurlar knnunu) olu
yor. Şimdi tatbik mevkiinde olan 
m~'"llurlar kanununun yeni ihtiyaç-
1 ·-:ı uygun olm~c:lı~ı esas olarak ka-
1 l c ' ilmiştir. Yeni hazırlanan layi-

Memlekette hayat pahalılığı ~Vı
yesini indirmeğe matuf olan bu si
yaset de cok cocuklu aileler üzerin
deki yükÜ mÜmkün olduğu kadar 

Onun için :J?ugun peçe ışı olmasa vaktıle Meşrutıyet devrı~de 
Osmanlı hükumetine ICarşı yapıldığı gibi :§imdı de kral Zogo aleyhıne 
yann sakal vergisi çıkarılacaktır. söz,ün kısası daima bir isyan vesilesi 
bulunacaktır. Bu isyanlar Arnavutların kendi aralarında kaldıkça 
mesele kolay halledilecektir. Fakat karışıklık Arnavutluk hudutlannı 
aşar da iki taraftan birine yabancı memleketlerden yardım gelecek 
olursa işte Balkanlarda dananın kuyruğu o zaman kopmus olacaktır. 

---- .;ar 
sındaki flört nereye kadar . 1 

hafifletmeği ic1p etll7ız mi? 

ASIM US 

h k kt k ~unun üzerine düşünceye dalmış, 
ıncı U U a i bir dava: 'Peki, siz kimsiniz? .. , diye $0runca, e-

-- - - - - - - ----- indeki ba.stonu havada savura savura 

R l l ~ k 'Ben Antalya mebusu Aliyim:,, ceva-ay aşı· am111an çocu bile karşılaşmıştım. Ben de artık iti-
3 :mad etmis~ tereddüdümü yenerek, rn-

c cı t l d < / lizı olmuşt~m; meğer, doğru söyleme-
lŞZ aze en l • (Iniş, .. Mahallebiciymiş! 

1~bus olsun, mahallebici ols'ıln, "Dava Malu .... m Çocuk meseles1·ı zararı yok; fakat, nüfusumu çıkarttır. 
••• 

1 

• • dığı hald.:-, bana ha&tahanede yatıık 
Çocuğumu istiyorum,· bunlar ıteclarjki hususunda tayassutundan hiç 

b bir şey çıkmadı. "Şimdilik boş yatak za tettiler ! '' ~okmuş; · lakin merak etme. tavassu-
um\a elbette er. geç bulunur,, diyerek 

Nermin isimli kızın aidiyeti etra- sı olacak adam, - ne yazık, ki - her ne- if?itti, bir daha da görünmedi ortada. .. 
fmda ortaya çıkan ve dava şeklinde dense babalıt;'lm inkar ediyor! Ama, IGidiıı, İflle 

0 
gidiş oldu! 

muhtelif safhalar geçiren mesele, dün anası olduğum hakkında benim deli- Sonradan ben, çocuğumu istiyence 
tazelendi. Tahkikat hakiminin umumi liın, isbatım var, ya! Ne zarar! Ben 

de. bu adamla bu .kadın "O bizim ço· heyete verdiği bu davanın duruşması- çocuğumu geriye isterim bu zapteden-
na, du""n saat on altı buçukta İstanbul! cuğumuz; ~en neci oluyorsun ki?,, di-

lerin elinden! • · N · · ~ · · · 
asliye altmcı hukukta. başlandı. \ - Peki, çocuk mademki sizindir; ye zorla zaptettıler Ne~mm~ıgımı .. BC)lı 

1 ı mahrum bıraktılar ermınciğimden! .. Davacı yerine Fatma lhan; dava ya ,nasıl oldu da bunların eline g~ti? t 
F sterjm çocuğwnu ! edilenler yer"nc de atnıa Nezahetle - Bundan 4 sene evveldi. Ben, has-

kocası maha11ebici Mehmed Ali geldi- taydım, yatıyordum. Gözlerim görmü. Reis, Mehmed Aliye döndü: 
ler. Davacr, gayet sade giyinmişti; di- yordu. Bu aralık bir. gün, daha 3 ya- - Siz de.öyle m.i diyorsunuz? 
ğerleri bih°Lkis, hayli şıktılar! şmdaki çocuğum kapının önünde ma- - Ben, ifade verip kendimi müda-

Bir gıyab karan ciheti halledildik- hallenin küçUklerile oynarken, birden- faadan acizim. Vekil tuttum .. Tuttuk.. 
ten sonra, reis, Fıatma İlhana: bire kayboldu. Gelip bana haber •er- Ben ve karn~. ŞEf.1Scttin is~inde bir 

- Davanızı, deai, anlatınız! Nedir diler, derhal döctpir tarafa adaml~r avukat! Gclcce~ cı-lsede o gelip cevnb 
davanız? saldık, konukomşu aradılar, taradı. verecek. Davayı başka güne bırakınız 

Ve şu cevabı aldı: lar, nihayet yerini bulduk. Anladık, ki dar .. 
- Davam, .. Malfım .. Çocuk mesc.. çocuğum çalınmış. Ve bu muhallebici - Siz ed öyfe mi diyorsunuz? 

lesi! Mehmet Alinin evindeymiş! - Evet: ben de öyle diyorum ... Ko. 
- Anlatınız! 

- Çocuğumu istiyorum; bunlar ço-
cuğumu zaptettiler, vermiyorlar. Gü
ya çocuk kendilerininmiş gibilerden! .. 
Halbuki, Nermini ben doğurdum. Bun
dan tam 7 sene evvel Gülhane hasta
hanesinde .. Bu hususta doğum kağı. 
dım da var. Ya onun nesi var delil is-1 
bat? l3u kızın annesi olduğunu i~bat 
etsin bakalım o da! Nerede dünyaya 
getirmiş acaba?! 

- ~a socuğun babası kim? 
-.Babası Çorluda aşkeri saraç us- . 

tn.sı Mehmettir. Fakat, çocuğun baba-

F.akat, ben kendisinin o zııman ma- cam gıbi: 
hallebici olduğunu öğrcı.ememiştim. Reis. ikisine birden : 
Tam o sırada kendisi çıkagelmiş, "Ben - Şimdı. ltı aca da olsa, hiçbir şey 
çocuğunuzu yolda buldum, acıdım ve diyemez misinız? 
sevdim de muvakkaten yqmmda alı- - Ne <liycbiliriz, ki. .. İfadeden fıci-
koydum. Lakin, eğer razı olursanız, ziz! 
cvliid edineyim, gene istediğiniz zn- - Evet, müdafaadan aciziz, kendi-
man size iade etmek üzere besley.ip mizi! 
büytiteyim; siz, fakirsiniz, ha~asınız. - Şu halde... Bir defaya mahsus 
ona liıyıkHe bakamazsınız: halbuki ben olmak üzere .•. Size vekilimizi getirmek 
zenginim, sapasağlamım: benim yok- için, mühlet \•eriyoruz! 
sulluğum da, çocuksuzluk!., demişti... - Hnyhny! 
Bana bir hastahanede yat;a'k bulmağa · - Hayhay! 
delalet edeceğini de vadetmişti... };lt~yetin verfllği bu karar bildirıl-

mi§fl. Davacı Fatma llhan, yanayakı
la derd yanıyordu: 

- Ama.n, rica ederim, bunlar hep 
böyle ynp:ırlar, davayı sürüncemede 
bırakmak için 1001 türlU bahane jcad 
ederler; müsaade etmeyiniz! 

- Bir defaya mahsus olmak üze. 
re mühlet verdik. Büyürün! 

Duru~manm devamı, lıaziran ayma 
kalı:ruştı. Taraflar, koridora çıktılar. 

Orada karşılıklı bir münakaşa ba§la
ıdı.. O derece şiddetli ve yüksek sesle 
ki.. .. Mübaşirin ihtarına rağmen, hızlı 
hızlı konuşmaların akıslerl, salondaki 
müteakib duruşmalarda geçen sözleri 
iyice işitilemez bale getirdi ve nihayet 
~ıakyerinin müb~iri Ahmed; salonun 
kapısını içeriden kapatmak ç:aresini 
buldu, .. ve yerine getirdi!. 

ltalya ile Alman
ya arasında 

(Üstyarıı 1 incide) 

Ya ile Alnnnya arasında fuliyetli si -
yasi temaslar olduğu bugünlerde bu zi
yaret de ıiyaıidirr 

Diğer taraftan, ya?,mda Alm.'ln er -
kanılıarh-iye reisi m:lreşal Ven Blom • 
~rg de italyaya gidecek ve ltalyan er-

kanıharb:ye reisi ile gÖl'Ütecek. Bu ci -
hctlen, Almanya ile ltalya arasında as· 
keri bir ittifak yapılacağı kuvve~le ünıit 
ediliyor. 

Alman - 1 taJyan dostluğu askeri bir 
ittifakla kuvvetlendirildikten sonra iki 
rnc.ım!cket arasında daha sıkı bir işbirli
ğ :nin kurulacağı da ileriye sürülır.ckte 
ve bunun ilk neticeıi olarak, Almanya ve 
Japonya gibi, 1 tal yanın c!a Milletler Ce
miyetinden ç•kacağına kuvvetle ihtim'.11 
verılmektedir. 

:Fransızca "L'fntransigeant,, gazete
sinde bu vaziyeti gözden geçiren A.-L. 
Jeune jöyİe diyor: · 

Bununla beraber, iki diktatö,. ara-

. M soJinı Akdenızde B. us e"ııı'I 
Georg karşılaşıyor. VI ncı. cflt 

diği daha dün "il .J>oP010 

ze
0

tesi şöyle yazıyordu:. arııt 
"İtalya İngiltere 1111~11111 

giden yollar lizerinde b~ flJI 1 

hesiz ki, bu vaziyet ye111 
•• 

11 
ft 

değildir. Evet. fakat buguor d 
yollarda iki defa btJ]uou>'gobt 

Sicilya A kdenizin tarn dal11' . 
Habeşistan ile Eritre su . .,1e bl 

1.• bO; 
nizin yanında. Halbu,_ı,. 1st' 
rafi vaziyet ingiitcrenıll 
değildir. ıışıı''~ 

,Fakat, fogilizlerle bO~egildi' 
manyanın istediği se~ . esi d' 
Hit1er de, İngiliz harıcı'f 
defa isöat etmiştir. 111Bt1ef

1~ 
. . ser ııı' 1pt :lai mnddesı ve 5er !" 

yan Almanyaya ltaly:ı 11e8cıde ~ 
rcbilir, ne iptidai rt1 burııl 
Schacht gibi iktısatçıınr bilY{ltı f 
değ:l. Bunun için. on1M. oJJ!l 11 

h · 1 1 e di ye mahsulat azı. sttJ'y 
..s · ı .. batı ı.c -1ünyası e munase 

diyorlar. ~.. 1t•\ 
İğer taraftan, fsp · tıİ 1 

· kı)'e ~tıs rlılen fenni muv r .. 
manyanın siHihlanrnıı!;1~51eıt1 
ğrnı, tanklar hakkı.ndıl ci~ 
lerin kınldı~rn tav)•areit f 
renilmcsi laz m gelen b ıııt <' 
ilah .. gostermi tir. Alrt1 l'1 ılt 0 
zırlığı şüphesiz bunları 811 

ctıf• 
mektcn geri kalmam•-ı /. 
selime davet -olmustUf· . dt .A' 

rııı ,,, 
Nihayet, B. Muss0 1 

0., 1 
meselesi ile al:lkadar Afrilt 
Şark rüyası siyesetine beri el 

larında devam etme~!: t<" ~-' 
ve Balkanlarla da yın tıl"J 

Tamamile sambni 0 ıJıtlt 
·ril'I· -"" maniaya çarpmamak h ıtı fV" 

solini arasındaki kon°c; tel 
götürülmemesi lazım:lırİeri 1ı' 
rupadaki daimi menfaatdi ;ııt 
talarla Almanyanrn ebe 

zıttır. . . t11•1'1 
italyan sivasetının tB4'11 

zatları örtebilir, fakat or 
maz. 



19 Mı. -
~gıs__ btq!_r_am ha!ı':_lıkl~ı 

glu Halkevinin 
~,.... iPoll• haberlerij Veldeğlrmeolodl' 

tttig'-i cazı·p merası·m 
ll1'iget b · J • • k k KUlllyetll para ı:ımmete ı t b ı h ııç G k kııc a ıaesını genç kız ve er e - geçirmek -

8 
an u un mu tel, enç arısını 

1 

bklıgac~~; sonra abideye kır- " Yerllmallar pazarı,, Ç t yerlerinde vuran delikanlı/ lıı QYaz guller yağdıracak/ardır. tahslldat1 Fuat a madıkJarı eşya MOddelumumt, cezaya Çar. 
alkevl 300 muztk beveslfsf lsllyor Don ak,am tevkil ecllldl bırakmamış'ar pıımaeını ıe1ec11 .. "Yerlımallar pazarı., tahsildarı Fu· Haydarpaşada Yeldeğırmeninde 

ad. külliyetli miktarda para zimmeti· Biigük bir /111 sız şebe- bundan bir müddet en-el olan feci bir 
ne geçirdiği iddiasile dün akşam ustu herd ak I vaıc'anın duru~ması ağırcezalla dün 
adliyeye verilmiş. sorguya ı;ekilmiş ve • g a andı sabah l!Onuna yaklaştı. 
tc,•kif edilm;ştir. Adliyece tahkikat Uzun zrunandanberi lst.anbulun Sabık ılmendifcr amelesi Mehmcd 
derinleştirilip genişletilecektir. nuıhtelif yerlerini aoyan bir hırsız §C· Musa •• ,·inde gen~ kansı Mlr'atı ta· 

Fuadın, bir sene ıı;erisindc muhte· bekcsi polis tarafından yakalannıışlır. banca kurşunlle kanlar ıı;erisindc yo
lif zamanlarda topyckiın 5,000 lira Bunlar şimdiye kadar potıta telgraf re sererek, öldürmekten suçludur. Sc. 
raıldeainde para zimmetine geçirdiği memurlarından Sırrının evinden iki al beb de, ko<:aS1nın tazyikinden bunalan 
sanılmakta ve hesapların tetkiki işinin tın kadın saati bir gümüş iğne ve bir kadının. dayısına bir ıstimdad melıtu· arkası alındıktan sonra, bu miktarın kordon. Fenerde deniz ambar mcmıı- bu göndemıcğe hazırlanmasıdır. Mir· 

8 ()()() 1

. k ~ d tah -
1 

ru. HUscyinc. aid bir dUrbin, b'ır palto, • ıraya çı acagı a mın o un. a~ bu mektubu postaya göndereceği maktadır. Şimdiki halde Kızılaydan bır manto, bır şapka, Darüoışafaka mü sırada, Met.mcd Musa. birdenbire 11-
gelen paradan 2.300 Uranın tahsildarın dür muavini Adnana aid bir bialklctl. rerine gelmiş. mektubu elinden zorla 
zimmetinde bulunduğu tesbit cdilmış bir palto. Aksarayda Hacere aid bir <:ekip almış, yırtıp açmış ve okur oku· 
bulunmaktadır. takım elbise, 3 adcı! gümliş çay kaşığı maz da bağırıp çağırmağa başlanııı 

Bütün bu ;yolsuz işlerin faturalar ve gene Aksarayda Salibin evinden bir , .. ayni zamanda tabanca çekerek. a. 

üzerinde oynanmak, usulsli• makbuz takım elbise bir kanaryc kuşu, Munl- teşlemlş. 
lley.-

1 

lar hamlamak ııekillcrinde yapılUığı paşada Şevketin ~vindcn bir manto, bir Müddeiumumilik, karuıını öldüren 

~~ R-~ '' Halkcvi ~r-nliği için çalı§arı genç 1tı::./ar tahkikat cümlesindendir. ı;apka ve b:r pat~, Rumcllhioarmda bu suçlu delikanlının. suçunun tanı•· 
,.

11 

hft_"'llQr ve ,~~ l'k Tah .
1 

Amerikan are~ anesinden 98 parça .
1 

• JI • U k ı. lıt b~lak -..n;nç ı bayra- yalnız Ha.lkevi tarafından yetiştiril- "Y . sı dar Fuad, bir senedenberl gümlio çaY 1ıa11gı, bir film makinesi mı e 6&bit oldugunu crı • rere ' .en· ~"'k"'i ~alanndan birini miş ıiza tarafından konser verecektir. erlımallar pazarı,. namın• poııtaha· bir gUmliş tepııi, Amavutköyilnde Kız disinln ce.a kanununun 449 uncu mad lıı..... ~ l'ap~e<;ıd resmi ile, Tak· Beyoğlu J{alkevinin müzik salıasm· neye gelen paralan tahsile gönderili- Kollejinden bir daktilo m&kincsi, elbi. desine uygun olarak cezalandırılmasını ~~ "vkıı ":k tamamen yeni da çalışacak 300 kadar yeni i.zaya ih- yormuş. Haziran yaklaştığından, mali se ve .aıre çaımııılardır. istedi. ı:ı;;·~ lfaıkev· ecektır. tıyacı vardır. Bunlar haziranın birine sene sonu heoabı kendisinden de iste- mrsızlar Ahmed, Niko ve şeriki ol· Müdafaa yapılacak ve karar bildi· ~ı,. •.bir...:, başkanı. B. Ek- kadar Halkcvine mııracaat ettikleri nile<ekmlş. Faka~ daha buna sıra gel. ınak il.ere kurulmuş bir guruptan lba- rilccektir. •lıı,~"' ~k •ndanberı muhte· takdirde derhal sec;meleri yapılacak mek tl7.ereyken, Zonguldak valiliğine rettir. Son olarak Mecidiye köyünde sıı=:ı-==-===== ~r ~eu lltorr:aıkl8:ınd1~ hazır. ve hemen te.dr~ta ~lıuıacıık!•r. yazılan bir mektuba gelen cevab, ııüp- Ertuğrul Muıısinin evinden •u borlu- Şlrkellhayrlye tarafından 
• ı..t. Cençlik gore 19 Ma· . Evde genııı bır musıkı tetkılatı vü.. he uyandırmış. Zonguldak valiliğine mu çalmııılardır. lJCUZ hı.lef 
"'!'o.> lararı d ba~Taını., nın U· cuda getirilm;ştir. beklenilen bir miktar paranın yollan· ÇARPIŞTILAR - M<ıırutiyet ı:ad· 
o' ,.j~·· lfaık:v·~ görülecek klll- yaylı ... ve bllyük orkeatr& teşkil mıi.8ı inutad hiliif ına f azlac& gec;iktiği desi LUn& Park gazinosu 6nünde 2464 kinci tertip ntdıla çıkarıldı 

.. '1.11. ,.... IA>D d 6 1 ıı t oft.. • Şirketi Hayriyenin gidip gelme u-ilı_ ll\lı ola""kıtazası tarafından ediliyor ki, bunu Evin ar komı··-ı· baş yaz.ılınca, "Bahsettiğiniz meblağ, bun- numaralı şoför Halilin idaresidekı' 
0

_ 
..., \>iı__,,"<1.lll o beş kayıtlarla, bu husus, muhakkaktır,, otomobı·lı'ne çarpmıatır. Bu çarpıama cuz biletlerin ikinci tertipleri satılma. kb 'tat ...... __ ır. kanı B. Seyfettin Asal idare edecek- an •Y evve yo annıııı ır. ~mı tomobil 2077 numaralı ooför Saidin t~~ • ~ n buçukta yüz tir. tarzı da 

1 
b .. . h 'JI 'JI ğa ba§lannııştır. Bu blletler 11 hazi· 

' g/\&:, erkek olmak üze ·k· Od ·k· ·ı b. ı·k 0 ge en ceva uzerıne, mu ase- neticesinde her iki otomobil de h.......... o 
111 .. ~·~uslerı· d re ı ı a musı ısı e ır ı te çalma ha- be hesa. lan · 1 • . • . - • randan 1 ağustoııa kadar geçecektir, 

'1.1 n e bcv it k k , P ınce emıye gırışmış ve um-ıamıatır. ı . ..,lı e bır ·· k ü if bu noktadan ipucu elde edilerek, son. -------------- Şirket yolculara kolaylık olmak il-ıı_-_ hald . .Jaz a ı o re eti Konservatuvar profeeörlerın· • ı:ı·-- 'JI • lıt·1ı OVinde omc n or- den B. Sezai Asal tarafından idare o- ra da taluıildarm karışık hesapları ÇO· E''-mek naıkı zere bir de birer aylık kartlar ihdas 
'<!, ~ııı c_ııı yoliyle Cüm- ra!"'ÖkllğU glbl çözlllüp gitmiştir: etmiııtir. Yalnız bu kartlar ucuz bilet· ~ lal caddn _çıkacak ve Te- lunacaktır. H ı,. • )i>ııı; ~ gıdceektir. Burada Yeni teşkil olunacak kore heyetile Söylenildiğine göre. kendisi "Bu ;ş. Belediye nark komisyonu dün top- ler tarifesine ithal edilmemiştir. Yol· 

l 

l'tiı- sı kı,. · . . B. Nurullah Şevket ve ağır sazlan he.. te kabahat bende degwildır· ,· •ı'mdı'ye lanmış, ekmek ve francala fiyatıannı cular, bu kartlarla kendi mmtakaları 
'<I ualka h 

1

. yeti e, hir bandllllll ııefi B. Cemil kadar biç kontrol• tabi tutulmadım ıp • e mıştır. içinde mükerrer yolculuk yapabilecek. 
ib· ~ bir ıı. .., yırrrusı erkek .1 Şe ~ · k t · · 

l'i ı.. eııini k a ınde Cüm- Do··neler m"'c:ıgul olacaktır. lerı· g'b' gü 1 i d tak . ...ı .. lı ollarile kuşatacak- ~ bu vaziyette ..aafa kapıldım. fınıatt.an 
1 

ı pazar n er e mm • ve ~L '1 lr...._ -

12 

Ve erk k MADALYA TEVZiAT/ istifade etmekten kendimi .alamadım'.,. \ kısım farkı vermlyecekler, şirketin u'de-"~ttı be e gençler el- · k l · d k ~ı Yaza 19 Mayıs ra.-crAmba günU, T-ı·-ı·m diye itiraf etmekteymiş... 18 

c csın e ullanabileoeklerdlr. 

ta Siseklc- w vuç avuç gül- ~· r-·- AAO ı,. it,, "'ıııJan T bo~caklardır. >tadında yapılncak merulmden sonra -------------- ' 

Yeni seyyahlar 
General Fon Ştoybcn vapurile bu· 

gün şehrimize 400 Alman seyyahı ge-
• ~ e ııaııan aksım stadına gi- Beyoğlu Halkevi başkanı, Evde yapı-
' IJeııır b ın ortasına gcldikle· lan spor hareketlerinde kazan•lmııı 1 Al . ---=ı 

• "~ '• d•ndo•u İ!ltikliıl mar- madalya ve kupalar• da dağıtacaktır. 1$ verış 
"'lıa1ı ğı ııcı·"•kte a"'lı duran l'OT»lFL ÇOCUKLARA YARDIM -Yumuşak buğday 6,15 - 6,17, sert 

buğday 6,10 - 6,19, arpa 4 - 4,7,5, mı
sır sarı 4,39. 5,2,5. keten tohumu 10,20 
içfındık 43,20. tiftik mal 110 • 113, 
peynir beyaz 44,15 - 27,30, kaşar 45 

lecektir. Vapur dün sabah Mudanyaya 
• uğramış, seyyahlar vapurdan çıkarak 

tren ve otobUslerle Bursaya gitmişler
dir. SeyYahlara rehperlik etmek u~ 
re evvelki gece lstanbuldan 16 tercU-~~ ~laın~lanacaktır. 

'l'a~r Oğlu lia~nı~ merasiminden 
~ 't>o kısa b· evı başkanı B. Ek
~~ar !' hareıt ı~ nutuk söyliyeck 
ıı jil}ı~:- ~rlte~:er~ haşhyacaktır. ' 
~~tı;ı5lik ha erın iştirak edece. 

ıı... • tcketıcri m" 'ki ·~~ . u~ c 

1
• ı.... lıtııı- .. 
d "Ql\u. 1\ Jının · ~ 'ıa 25 &e astıkler yapıla-

~ı~'llç ~ la:kib: kızın yapacağı 
l'ı ... :'<Q\_},. lılar ecektir. 
• "<ıq~ ~ "t'J o tanı 

""q bi1'l 8Por kos ana kadar giy. 
~ ~i i en tUı tUmilc bulunduk 
ı ~ ~'r~hediyordans elbiselerini 
\~ııa~1 6aha · ~nç kız arka

d ,laı-1 "e es~ı:asında bir top-
~ti~ ar~ etık dansözl b 
, .. 'lellek ında d er u 
~ '\'e arıt crhal kostilmle-

~diı l'ttıi · . adaşları d • Jd da Oe§ı b' agı ı-
~~~ ~larına ıt"den meydan. 
"- 'ltıhe başiıyacaklar-
S, <10tıu il aYn 
llı ~u. ~~ektir~ merasimle Hai-
l},.. '1ib aı kev. · ı:~ et . 1 

gece · · ~tat t ve ltllı.istır. ~çın dahi me-
l '!tJ ~dan ısrnı lzanı e saat 21 de 
l "ı 't'i 1$u YaJ>ıla 1 

genç erkek
) 'llttQ lllatdan ~ 01:ın spor 

uJ\I~ e fünn ıbarettir. 
harek 8.Slik · 

1 ~ eUer (k 
l ~ 11ketbo ızJar da. da-

~ t~~ltrtlll 1 
~~ı llt· abta_.,, 

l'r ı a 'Ur • 
Jr}

1 
llıat.. ~ ar 4f.J or ~ .,._ asında .. il 11

4 
--.... ar gurcş 

~1ı- il' l..l\:ev asında bokı:ı 
r'a) P;lu il .li.A.t/y:e iNiN MOıl !~ 
~ %t1ıı alltevı ~/ \,_ '~tr. ~ ~l'Uk ~anı Evin ~ü

\ ~al!\k aııl'anın : .ehemmiyet 
~'h~ra rsııtı bi~ırın.d~n itiba

. '"'l.lt h t~ie:Uz1· ık çalış. 
er on ...._ e ın birin. 

"""'!ilte günde bir .. 

Ayni gün. Beyoğlu Halkevi, Evler
de diktirdiği 10'> çamaşırı 100 fakir 
<;ocuğa dağıtacaktır. 

Belediyenin geni bir 
kararı 

Şeker imal edilen 
kaplar 

Biı şartla kalaysız 
o/abilecelı 

Şchzadeba§ında bir ~kercinin ka

laysız kap kullandığı görülmüş, Emi
nönü kaymakamlığı tarafından bu ge

kerci hakkında ceza yazıımııtır. 
Şekerci, şeker imal ~ile~ k~ların 

kalaylı olmamasında bır beıs gorme
diğini söylemiş, keyfiyet belediyece 
Sıhhat Vekaletinden eoruıınuştu. 

Vekalet verdiği ce.,•apta eekerci ve 

h 
. • t · ın· k&Iaylı kamn 

ch•acıların ımala ıc; 
1 

na mecbur tu-
ve tencere kullanın& arı . . . · tir ıKeyf ıyet 
tulmamalarını bıldırml§ · . . . 
dün beledi ubelcrine blJdırılmı~ ~-ye ş ·zı;ğine ıtma 
ca!'> bu kapların çok tem.

1 

olunması tamiın edilmiştır. 
%"' 

Liman umum snudllrunun 
Trabzon •fahlllt 

Liman işletme ınUdtıril Ba~ ~~ 
Manyas. Trabzon uman şirke ;~ece
lan bul Jıman işletmesine . rap ak 
ğinden bu hususta tahkıkai yapın 
.. b na hareket e-
uzerc pazar gUnU Tra t.o t 
decekti. Bazı sebeplerden buse~
birkaç giln geri bırakJlınıştJr. BaY ind 
ufi Manyas önUmiizdeki hafta iç t.kle 
Trabzona gidecek, on giln kadar te • 

kat yapacaktır . 

kuruştan satılmıştır. 
İstanbul hayvan borsasında 271 ki. 

man Mudanyaya gitmı,ur. Seyyahlar 
§ehrimizde bir gUn kalacaklardır. 

idman şenlikleri 
Son prova dlln yapıfdı 

lmdan ,enlikleri hazırlıklarma de
vam edilmektedir. J)Un Takaim stad
yomunda yapılacak idman §enlikleri. 
nin son provası da kontrol edilmi§tir. 

idman bayramı mUnuebetile yal
nız tenliğe iştirak edecek lise ve orta 
okullar yarın ve perşembe gUnU taUl· 

dir. 

lrak Maarif N~zarefi Teftiş Hegefi Reisi digor ki: 

"Tür ki yede Kültür ilerleyişinin bir 
çok. kısımlarını aynen alacağız!,, 

lo ağırlığında 8 dağlıç 20 - 24 kuruş
tan, 1674 kilo ağırlığında 41 kıvırcık 
20 - 29 kuruştan. 52934 kilo ağırlığın
da 2417 kUZU 19 - 29 kuruştan, 106 
kilo ağırlığında 3 kara keçi 13 kuruş
tan, 2563 kilo ağırlığında 7 öküz l8.5 
kuruştan, 259 kilo ağırlığında 1 inek 
15 kurufWl. 13 kilo ağırlığında 1 da
na 17 kuruştan, 1711 kilo ağırlığında 
13 malak 17 kuruştan satılmıştır. 

- Biitiitı '.·aldığın /Hırııları dii~ii • 
rii11r.c)'C kadar .~ilkf•lryrcrğim... s 

- Kıifi! .Artık $İlkrlrnı"! Buraya 
gelirken bnıım dı• /Hırmu ı·ardı ... 

Irak maarif nezareti tefti~ heyeti 
ba9kanı Bay Fazıl Cemali memleketi • 
mizin kUltilr sahasındaki yenilikleri 
görmek ve bazı tetkikler yapmak üze • 
re Iraktan memleketimize gclmi9ti. 

Bay Fazıl Cemali evvela Ankaraya 
gitmit ve orada killtilr Bakanlığı ile te
maı ederek Ankarada kültür mücneıc· 
lerimiıi ıe.zmittir. 

Ankarayı gördükten ııonra 9ehrimi· 
ze de ıelerek Univerıite, yüksek okul
lar, orta tedrisat ve ilk tedrisat mües· 

aeıelerini ıezmeğe batlamıttır 
Miaafir ınaarifçiye ilk tedrisat ispck

tetlerinden Bay Mansur Tekin rehber • 
tik ederek kendisine izahat vermekte -

dir. B•Y Fazıl Cemali dün killtür di • 
rektörlUğilnde kendisile görüıen lJir ar· 
kadaıımıza ıunları söylemiştir: 

" - Türk maarifinin son yıllarda ı:ös 
terdiği önemli deği9mcleri ve yenılik • 
teri görmek üzere buraya geldim. 

ı Bu seyahatimden makıat Türk maa
rifinin yeniliklerini etUt ederek l>ir ra· 

por vücude getirmektir. 
Evvela Ankarayı gittim. Orada ·or

ta. ilkmektep 6 köy mektebini Yüksek 
Ziraat EnstitüsünU, Siyaaal Bilıilcr o· 
kulunu, Gaıi Terbiye Enst:tüaUnli ve 
muhtelif ortaokul ve liseleri ıezdim. Bu· 
ralarda yaptıfrm tetkikler neticesinde e· 
dindiğim kanaat bende cok iyi intiba -

tar bıraktı. 

Ankaradan sonra Eıkitehlre &İttim. 
Eskiıehirde açılan çıvuı ölretmeni kur
aunu da gördüm. Bu kursun çalııması 
çok mühimdir. Çok çabuk ve amch o -
!arak süra'tle öğretmen yctittirmenin 
en güzel çaresi bu suretle bulunmuı o-

luyor. 
stanbulda da kUltUr mUcsscıclcrini 

ı:eziyorum. Buradan ıonra Bursa ve iz. 
mir vilayetlerine oradan tekrar Ankara· 
ya gideceğim.. Raporumda Türk ma • 
rifinin az zamanda göstcrdtii büyük 
ilerleyiıten takdirle bahıedeeetim. Bu 
i1erleyi9in biııcle kabili tatbik olan bir • 
çok kısımlarını aynen alacığız. Seyah .. 
timi yalnız komıu ve dost memleket o
lan Tütkiyede yapaca&ımt,, 
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ltalganın Milletler Cemiyetinden çekilmesi """""ıııtM111ı11111111111111ııılllllff""..__., u:t' 

Alma~;~"bCs;~k~~reye Af~~ürk'ün 1 

k d .. k . ? /ngılız kralına 
le rar onece mı 1 tebrik telgrafları 
Mareşal Blomberg lngiltereye üç 

noktada teminat verdi 
Londra 1 7 ( A.A.) - Birkaç ga

zete, mareşal von Blombergin İngi
liz devlet adamlarile yaptığı müUı· 
katlar hakkında tefsirlerde bulun
maktadırlar. Bu gazeteler., havada
ki gerginliğin oldukça gevşediğini 
ve Londra göri.işmelerinin garp pak 
tına ve belki de Almanyanın Ce
nevreye avdetine yol açmak üzere 
yakında toplamıcak olan konferans
ları hazırladığını müttefikan ileri 
stirmektedir. 

MAREŞAL BLOMBERG lNGIL
TEREYE TEMiNAT VERDi 
Londra, 1 7 (Hususi) - Amele 

partisinin organı olan "The People,, 
gazetesinin bildirdiğine göre Londra 
da bulunan Alman erkanıharbiyei 
umumiye reisi Mareşal Von Bloın
berg lngiltere hükumetine şu temi
natta bulunmuştur: 

1 - Almanyanın ne F ransaya, 
ne de Belçikaya hücum etmeğe ni. 
yeti yoktur. 

2 - Almanya Belçika ile olan 
ht:dudunu değiştirmek fikrinde de. 
ğilc!ir. 

3 - Almanya sömürge istemek 
hususundaki hakkını muhafaza et
meJde beraber lngilterenin Umumi 
Harp esnasında işgal etmiş olduğu 
sömi.irgeleri terketmesinde bugün 
ısrar etmek arzuııunda değildir. 

Amele gazetesi şunları ilave edi
or: 

"'Hitlere lngiltercnin dostluğu her 
halde ltalyan dostluğundan daha 
hymetlidir ve Almanya İtalyanın 
Al-denizde lngiltereye ve f ransaya 
l· :-: ı takip edeceği zararlı siyasete 

asla müzaharet etmiyeceğine dair 
teminat vermeğe hazırdır. Nihayet 
Almanya Ren mıntakasmın tahki· 
minden de vazgeçebilir, bir prt ile 
ki Fransa her iki tarafça tesbit edi
lecek esaslar dairesinde konsesyon 
yapmağa razı olmalıdır ... 
FRANSIZ HAR1C1YE NAZIRJ 

BELÇİKA YA GlDlYOR 
Paris 1 7 (A.A.) - Hariciye na

zm Delbos Belcika hüku'metinin 
davetini kabul ederek p-:rşembc gü· 
nü Brüksele gidecektir. 

lT AL YANIN CEl't'EYREDEN 
CEKlLMFSl KATI MI? 

Cen~vreden Fransızca "L'lntran. 
aigean,, gazeteaine bildiriyor: 

VI inci George·un taç giyme mü
nasebetile o gün Cenevredeki bütün 
ecnebi konsoloslukları ve murallhas 
Irkları milli bayraklarını çekmişler
di. Yalnız Jtalyan konsolosluğu ve 
murahhaslığı !ngilterenin bayramı
na iştirak etmemiştir. 

Milletler Cemiyeti mahafilinde 
bu vaziyet üzerinde birçok tefsirler
de bulunmakta ve bu vaziyetin 
İtalyanın Milletler Cemiyetini terk
etmesile neticel~nınesinden korkul
maktadır. 

Bir senedenberi ltalya Milletler 
Cemiyeti müzakeresine iştirak etme 
mekte, fakat yine cemiyetin azası 
bulunmaktadır. 

Umumi surette zannedildiğine 
göre ftalya bu ayın sonunda alaca
ğı vaziyeti gösterecek. eğer f ngilte
re ltalyan İmparatorluğunu niza. 
men tanımazsa: ltalya Milletler Ce
miyetinden çekilecektir. 

~~ giliz askeri ile dolu 
alfl kruvazör 

ispanya sahiline yollandı! 
Londra, 17 (A.A.) .:..... Btitün !ngi _ 

liz gazeteleri İspanyol Baleares ve Ca· 
nçııas kruvuôrlerile altı muavin kru • 

vazöri.ın askerle dolu olarak Santanderl 
istikarr.etinde gittiğine ıdair bir haber 
llC§retmiştir. 

NuyonaHstlerin Bilbao ile Larcdo 
arasmda bir ihraç teşebbiısünde bulu _ 
nacakları zannedilmektedir. 

HUKOMET BUHRANI 
Valcncia, 17 (A.A.) - Lugo Cabal

lero. yeni kabileyi teşkil etmekten res? 
men ımtina etmiştir. 

V AZJYET NAZİK 
Londra, 17 (A.A.) - Taç gi}'ltlc 

merasiminde ispanyayı temsil etmiş o· 
lan ispanyol meb'usan meclisi sabık re
isi Bcrıteiro, ispanyadaki siyasi vazirct 
dolayısile acilen Valencıa'ya avclet et -
ınişt:r. 

VALENCiA'YA GiDEN BİR 
FRANSIZ 

Valencia, 17 (A.A.) - Fransız u -
muntl federasyonu genel sekrC"teri Jou· 
haux tayyere ile buraya gelmiştir. 
KABiNEYİ TEŞKİL EDECEK OLAN 

Valencia, 17 (A.A.) - Hükumeti 
teılcile memur edilen B. Negrin cüm • 
huriyetçllcr birliğinden ve Bask kato • 
liklerinden tam bir müzaheret göreceği-

ve lnglllz krahnın cevabı 
Ankara, 17 (A.A.) - İngiltere kra

lının taç giyme merasimi müna.se~ 
tile refaicümhur Atatürk ile majeste 
altıncı Geoq;e arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur: 

Majl'ste Altıncı George 

Londra 
.Majestelerinin suret1 resmiyede 

Britanya krallık tacını giydikleri bu 
anda. en hnraret)j tebriklerimi ve şah
si saadetleri ile majeste kraliçenin 
ve krallık ailesinin saadetleri ve Bri. 
tanya imparatorluğunun refah ve te
alisi hakkında. lıütün kalbinıle yaptı
ğım lemcnnilerimi kabul buyurmala
rını rJc:ı ederim. 

K.ATATVRK 
Türkıye Reisicünlhuru 

Ankara 
Kraliçe ve ben, taç giymemiz mü

nasebetile yollamak Jütfunda bulundu. 
ğunuz ve bizim de buyük bir memnu
niyetle ald~ğımrz nazikane tebrik ve 
~emennilerinize en hararetli bir suretr 
te teşekkür cclcriz. 

GEORGE l'I. 

ınıınıımnııı ıııı nnınınııı 11111ıınınıın11ınııııunnı? ıwwnıt111uı11aıı 

Kent Cfano'nun Türkiye 
hakkmdakl sözleri 

13 mayısta İtalyan meclisinde hariciye 
nazırı Kont Ciano tarafından verilen nut 
kun tam metnini alan Beyoğlu guetesi 
bu nutkun Türkiyeye ait olan kısmını 
çok ehemmiyetli bulduğunu söyliyerek 
neşretınektedir. Fransızca Beyoğlu ga
zetesine nazaran Kont Ciano bizim için 
şunları söylemiştir: 

''Milano mülakatından sonra Türkiye 
ile aramudaki münasebat 30 mart 1928 
-de yapılmış olan muahede ahkanuncUtı 
doğan sam:miyct içinde yeniden ba~la
mıştır ve inkişaf etmektedir. Bu mua -
hededen doğan samimiyeti bugüne ka· 
dar yalnız; ani ve manasız bir bürudet 
ihlal etmişti. Şimdi. büyük bir memnuni 
yetJe ilan edebiliriz ki tarafeynin biribi 
1 ini cı~ık bir surette tenvir etmesini mü 
teakir> İtalya ile Türkiye arasında tam 
ve mütekabil bir emniyet hissi uyan • 
nııştır. Bugün "mualtak .. da kalan mese 
leler de yakında hallcldilmiş olacaktır. 

Dömeke muharebesinin 
kırkıncı yı~dönUmU 

Atina, 17 (Hususi) - Dömeke mu· 
haremsinin kırkıncı yıldönümü müna
sehetile bir merasim yapılacağı hakkın 
da çıkarılan şayiaların a.sh olmadığı 
resmi mo.kamlardan tebliğ edilmiştir. 
Dün buraya gelip Yunanistandaki Ga
ribaldiler tarafından merasimle kar· 
fjılanan dul Bayan Ricioti Garibaldi 
sadece müteveffa kocasının vasiyetini 
getirmek üzere kılıcını Yunan hükü
n1etine teslim edecektir. 

Makine ımall sanayllne 
cf oAFu 

Suriye fevkalade 
komiseri 

(03tya.m 1 incidş) 
de vahmuavini B. İbrahim, Franaız ac • 
f aret ve konsoloahane erkim un.Undan 
kutılanıp uğurlanmııtır. 

Sancak ıneselaini görüşmek ü.ıere 

Milletler Cemiyeti konseyinin toplan • 
tısına dtticak edecek olan Kont de Mar
tel Sirkeci istaayonund« kendisile cörü
şen muharririmize §U beyanatta bulun
mupr: 

"Hiılrııin,.timi• iılaftti izeine Pai
ae piliycıınan. Hariciye .-•reti ile le • 

maa ettilme 908r'8, A.ımr. Mfiri B. 
Pcıınaot ile .......... , C•1119)e riClece • 
iim-

.... MY .... tim S.aaıir W)'UWIUD 

lıuıııtimi ile Mibdardır. Miit.hawalar 

--- çalıpliamu ~ söre. 
....,....... MilWlw ~ Kameyine 

Arnavntluk isya 
(08'!/fMU ı incide) 

nazırlardan Etem Totodur. Uç 
gündenberi muhtelif tedbirlerle bu
:tınlmafa çalıpldığı halde nihayet pat
lak vermiş olan bu ihtililc hükumet var 
kuvvetiyle kartı durmağa çalı§IDaktadır. 

ihtiliJciler ilzerine göndenlen ilk 
kuvvetler mağlup olmuıtur, Bu kuvve· 
tin ba~ındaki jandarma zabitlerinden bir 
kaçı asiler tarafından ôldür\ilmüştür. 

thtililciler telefon ve telgraf tellerini 
kesmit olduklarından birçok yerlerle 
muhabere etmek imkanı kalmamıştır. 
Vaziyet hakkında etraflı malumat alı· 

namamalrtadır. 

ASiLER ERGiR/ KASABASINI I 
iŞGAL BTTILER 1 

Tirana, 17 (F. 1.) - Beki nazırlar· 
dan Et.em Toto tarafından idare f"dilen 1 
asi kuvvetler dün Ergiri kasg.basmı 

ii§gal etmiş ve telefon hatlanna kes
miştir. Hükiı.rnet isyanı bastırmak 

için icabeden bütün tedbirleri almıştır. 
ASI REiSiNiN KARDEŞi ÔLDV 

Tirana, 17 ( A.A.) - Aıil•in reisinin 
kardeti ismet Toto, bir müaademede 
maktul dü,mü.tür. 

11ÜK0ME1' KUVVETLER/ 
1LBRL1YOR 

Tirana, 17 ( A.A.) - Ersiri vili.yeti11 
de bükümet kunet1eri ilerJemakte ve 
diler vitiyetlerde tam bir ıükun hü· 
köm ıünnektedir. 
ASiLERiN HP,ZfMETE UGRADIK

LARI BfLD1R1L/LtroR 
Tirana, 17 (A.A.) - Arnavu~luk teJ 

aru .;anar, Avlvnyad.tn ıönderilmit o
lan hükumet kuvvetlerinin uileri hui
mete uğratm·ş olduklarını bildirmekte· 
dir. Aıiler, halihaurda büyük b1r :ıeri· 
şaohk içinde rical etmekte ve hükumet 

Fransa ile ticaret anıa,. 
ması muzakerelerl 

devam ediyor 
Ankara. 17 - Türkiye ıle Fransa 

arasında yeni bir ticaret ve klering 

anla§ması yapmak için ~ehrimize ge
len Fransız ticaret heyeti ıle Harici

ye ve ttısad Vekaletleri mümessillerin 
den mtirekkeb heyet arasındaki müza
kerelere devam olunmaktadır. 

Müzakerelerhı cereyanından iki 
memleket arasındaki ticaret münase. 

batlannın eaki teklini alacağı ümid 

Sosyalistlerden indalecio Prieto ve 
yahut sol cena'h cumhuriyetçilerden 
Girarin yeni kabineyi teşkile memur e· 
dilmesi muhtemel olduğu söyJenmekte
ldir. ne dair teminat aln1ı§tır. 

Türk- Irak demiryol
ları birleştiriliyor 

20 Ma)'ısta üç yılını tan:ıamhyacak ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıılll~ 
olan birinci beş yıllık sanayi progra-

olunuyor. 

l~u aksarn 

Heyetimizle yapılan müzakereler
den soııra bir anlaşmaya varıldı 

dcmiryollarl'"tle bağlanmış bulunacak ve 
A_vrupa ile Irak arasındaki yol çok kı • 
salacaktır. 

Bunun neticesi olarak Avrupa • As· 

mının en mühim kısımlarının tatbika
tına geçilmiş bulunuyor. Programm 
geçen üç ~enedcki kmnma dahil ol· 
mak üzere yapılan büyük sanayi i~· 
leri arasında bilhusa mensucat fab. 
rıkaları vardır. Birinci beş yıllık prog. 
ra.ma. dahil olan diğer maddeler ara. 
sında. bilhassa kimya \'e kendir sana
yii bulunmaktadır. 

1kinci be§ yrlhk sanayi programı İ· 
se memlekette madencilik ve m3kine 
sanayiinin ilerlemesini gözetmektedir. 
Karabük demit' ve çelik fabrikaları 
ve ileride inşası düşUnülen ziraat ma... 
kineleri fabrikaları bu cümledendir. 

.hnk ra, 17 (Telefonla) - Diyarbe· j 
kır hattının Bağdattan hududumuza U· 

Jaşacak yolile birleştirilmesi etrafında 
görüımclerdc bulunmak ür:ere Iraka gi· 
den heyetimiz dönmüştür. Bağdatta 
bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya 
göre, lrltk hükumeti demiryollarını hu. 
dudumuza kadar temdit edecek, tara • 
fımızdan uzatılacak hat da iki ıdemir -
yolunu birlc§tirecektir. 

ya yolu mtmlekctimir:den geçerek, ik • --------------

Bu suretle iki dost devlet biribirine 

tısadi inkişafa yarayacak bir amil ola • 
cz:ktır. 

ALt ÇETlNK.A YA ANKARA YA 
DöNDU 

Ankara, 17 (Telefonla) ~ Bazı tet
kiklerde bulunmak üzere Eskişebire gi· 

den Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya ora· 
dan izmite gitmiş ve yeni yapılan silo· 
yu, Travers fabrikasını gezerek te-ftit • 
)erde bulunmuştur. 

Nafia Vekilimiz bu sabahki trenle 
şehrimize dönmüştür. 

) 



1 ayısın 

anası 
Yazan: 

ZIYA ENVER KARAL 

"" nbuı Emi .. u H eıııı11 non alkevince her aJ rnuntazaman 
"'-•ın; " Yeni Türk,. mecmuasının son Mayıs ayı 
•I lera~ 19 Mayıs munasebetlle say Enver Ziya 
laııı ın ından çok güzel bir yazı netredlldl. "19 

:ı a)ne a~a~ı " başhğını taşıyan bu yazıyı mecmu-
Oıı n ıkbbas ediyoruz: 

' tkız sene fiJ.os evvel ıs mayıs sabahı 
tlttn u İzmire bir istfüi ordusu! 

ri üzerine almaktan çekinmiyen Mus ·J 
tafa Kemal oradadır. 31 TeşrinieV\' • 
1918 de Yıldırım orduları ismini taşı 
yan bu orduların kumandasını eJe alı • 

ayn· • c bı· 1 abah İstanbuldan v-
• 19 r v ıMi· 
Ot llıayııı ;Pur açılıyordu. Bu va-

.,., kara 919 da Samsuna yana • 
~or. :s Y.a _Mustafa Kemal Paşayı 
ııı: ~ u ıkı h d" leıı rıhin· . a ıseden birincisi ile 
~c·1~ ~"tiklal savaşı kısmı baş

lllı' sı ıle At t . k'" "•ter k a ur un ve anava-
lg ~ e tarihi başlıyordu. 

ıı ?.tus~~ bu müşterek tarihi baş • 
r~ndı a U Kemal kimdi? O, bir 
llıaJcta 

01
' zun seneler zarfında 

!\ an o ' enkaz smanlı imparatorlu -
ı \'t ı altından Türk milletinin 
h hays· · · tc}jf ıyetını kurtarmak 

"a~İfcler~ephelerde çarpıştığı, muh 
lt de A. e çalıştığı görülmüştü. 
l\a tir Vrupanın büyük devletleri 

en 1t ı ha lıtıun b: a ya Osmanlı impara • 
~ldı ır eyaleti olan Trablus • 

• r 1taıy:ıstır. Mustafa Kemal ora
il.tltada§:ı arı sahile mıhlayor ve bir
Artika e Dantenin çocuklarına Şi

or. c: ilerinden bir cehennem 

ıs e p :ısa - l rın imdadına koşmak 

yor. 
Bu tarihten Mayıs 1919 a kadar 

Mustafa Kemal Osmanlı hükumetini, 
milletin hakiki menfaati, memleketin 
vaziyeti hakkında irşat için alakadar 
makamlara mektuplar, raporlar, muh • 
tıralar gönderiyor. Fakat Osmanlı ri -
cali bu irşattan birşey anlamıyorlar da
ha doğrusu anlamaktan korkuyorlar. 
Korku onlarda ne milletin menfaatini 
takdir edecek bir kafa ne de memleketin 
vaziyetini görecek bir göz bırakmıştır. 
Mustafa Kemal bu korkakların yanın-

I 
.......... ~ fl*K ...... 

dan ayrılıp Samsuna ayak bastığı gün grup. Harhlumui:ie mı:ığlfıp olmuş, Os
( 19 Mayıs 1919) memleketin durumu· manh ordusu her tarafta zedelcnıni~, 
nu ve mes'ul şahısların rnıllet \'C mem- şeraiti ağır bir mütarekename ımıa\an-
leket meselelerindeki vazıyetlerini nut - ınış.. 
kunda şu açık ve dolgun cümlelerle an· Saltanat ve hilafet mevkim ışgal e-
latır: ten Vahidetfin, mütereddi, hsını ve 

"1335 senesi Mayısının 10 uncu gü· yalnız tahtını temın edebilece ını ta • 
nü Samsuna çıktım. Vazıyet ve man . hayyül ettiği deni tedbirler a a'ltumak· 
zarai umumiye: 

1 

ta. Damat Ferit pa anın riya etindekı 
Osmanlı devletinin dahil bulunduğu kabine. flcız, haysiyetsiz, cibirı, yalnız 

_ _ padişahın iradesin~ tabı ve onurda be -
raber phsiyetlerinı vıkayc edebilecek 

herhangibir vaziyete razı. 

r11••a•»•~~~ 
~ UNE PASSlONNANTE fı;GlJRE ı 

Ordunun elinden es1aha ve cer he • 

nesi alınmış ve alınmakta. 
itilaf devletleri n:ütareke ahkamır.a 

riayete ıuzum görmüyorlar birer vesile 
ile itilaf donanmaları ve askerleri istan
bulda. Adana vilayeti Fransıtlar: 'urfa, 
Maraş. Ayıntap İngilizler tarafından iş· 
gal edilmiş. Anta\ya ve Konya da İtal
yan kıtaatı askeriyesi. Merzifon Snm -

IEM!L-ATATlJRR 
LIBtRATEUR ET PE'RE DE 
~A l'URQUIE MODERNE 

sunda tngiliı a }teri bul~(luyol 
tarııfta ecnebi zabit ve memurları ve hu
busı adamları faaliyette. Nihayt, m b· 
dei kelUm kabul cttiı:;imiz taTihteo dort 
gün evvel 15 mayıs 133 s de ıti' tf dev -
}etlerinin muvaf k tile )"unan ordu u -
nu izınire jhra~ edılmiş bıılunt .,,or 

1 
( 1) 

Bu korkunç , aziyet kar ısında D ma • 
pahlic sarayında kunenen bır Sulı n ılc 
B bıalıde pıneklıyen bir sad z ~d n 
hayır gelmiyece ini nlıvan b~z· kım -
seler vatnnın kurtulu u içm 'l ... reltı a -
rnma a koyuımu !ardır. Bulur.Jn ç re· 
}er; f ngıliz veya Amerıkan himc\\ esme 

sıgınmak .. ·eyahut mcmlck ti ml'h 1lı 
hukCıınetçılere taksim etmektır 7. v f 
iradelerin, kısa gôru \eri,n mah uh' o an 
bu çareler Mustafa Kemallo ho un l!'t 

miyor\ardı. 
r; illctı ve vat nı kurt lrn 'k içın o-

nun k:ıbul et ı 1 esa u idi: 
(Sontt: a 10 S 1) 

• Ve ln ·ı na gı tere Osmanlı impa _ 
l u YUkleniyorl:ır iki buyiık im

n m·· uşterek donanması Ça _ 
azın r da Ç 1 zorlarken muhtelit bir 

· Paka~nakkale sırtlarına saldı • 
buı kar~ılarında Mustafa 

A QUI MUSSOLJHI 
ERYOIE SON GENDBE 

;şaretıer: 
Ro~antik ve realisf diplomasiler 

arasında 
t uyorlar O d"" 'l fütuhatı · • unyanın başka 
Olcuı arı arz ve tul derece-

.,. tn İn T atan gı ız ve 'Fransız ordu -
r rt:utdopruklarını adım, adım ka-
r· afaa d" G .ıne İlk e ıyor. enel harbin 
ti burad ve son fakat kat'i mağ _ 
~'llıal n a tattırıyor. Onlar, Mus
a ltentı· "aheser taarruzları kar -

•er ruc 1 ~abirlerince de ancak bir 
i'o ... ı at ıle . h . ar. l{ ım a edılmekten kur-
ar\, acıyorlar 

7 .. akk •.. 
i'ln~ alcd . " -a tllı e ezılccck düşman kal -
«-CŞi stafa K 91
6 

ile ko emal yeni düşman _ 
119

17
) son Şjlyor. Evvela Kafkasyaya 

t ) ra d S . . -ı·at • 191
8 

a urıyeye gı<liyor 
11 ed de L · ~~~ en 

0 
eıman Fon Sandres 

li l'urk ;rnanlr ordularını teslim e
~ötıi.Yetı umandan arıyor. En teh -

erde en y ' 1· agır mcs u ıyetle - Yeni Türkiyenin büyük 
kurtarıcısı 

Fransızca. paris - Sair gazetesi, A., Paııama kanal':J ·1111 •• c!iıı<l< . tutanlar 

taturk'e bUYuk bir sayıfa talısis et- ko<Zar kı•VV ti '': s~ııl ,' ''ılı" 
mı. tir "Snrkın :ınüstnkbcl sahibi mi? Da1ırı, <lıııı, d 9 ılı '1 ıır7· hiiT-ii.mct 

Ş • 'J: •• 'l A ( t •• J ' • y . T"' ki'-'enin kurtarıcısı ve atası, ad.amı, l(a11 a P a ıır • ıııı wıhsi ılor-ıtıı 
ı enı ur " 1 J ·· B ı.ro Bl ı M 

1

. ·· 
1

•

11 

dnmndını giindcrecefri smet nunıı · " n ) mı 1·e n,ı:;ırla-
' usso ını n ~ .. . ı. Karni.! ,uatUrk,, ba.şlığı albndaki bu rımı='• mıılıım ~·"'""'ahırda l•ıılım· 

öyle ba,şlamaktadır: d.ıı. Yar n JJu c'ı 11 dnı lı w ın trah-
yazıyn gazete Ş rı· b k 1 · · ·ı At t ·· 

1 
b 7ıası [{oııt l. .a o, ııııı >ır ak~ okt-

0
.. 

1 
cı·sı· J{aına a ur• u- . 1 1 

· . ıım ııırr • "lk 
1

• ra.1: olrı ı ı il' rı • 1

" 9 rışmck (zere 
gün di1nya siyascf~1ıde 1 11 anda yer AnT. -ırayrı g · c k. alatı bir şqTwiycttır. Gazete, bu nıünas b tle Atntürk'ün 

B"lh sa Jl!illdl<r Cemiyeti 1906 bir portresmi ri l< ı;zırn grldiğini 
b:ıluı;rn;;;: kcndi,inJJ çanakk•.ıe. boğa- söyliyrrek ıiju önd riı! Haı buiumuınl
,. .1-~ı ı . ct»~k mil~'ldesını ııer- '-'İ ıniiteakib nnsıl ımkanı;;ız vnz yet ve 

.... ını "' ı ;ım . " 
d

'kt AkdenC mese1c1eruule c:erait idndc f,ınb) t g C'tiğini ve o 

ı en sonfYI, . ,_ .. ~ _...,, ııı;zll bulıınııııor. ,..,,,an bir ol< kıın• !er tarafından b" 
onumw sv'l)ı-ı?fC'~,. ı· t · · • . ktıe-ni"' arasındakıi tel: hareket ve fna ıy ının ııa ıl ''çılgın· 
Karadem::1e A # •• 

1 1 
. h ı w i ~ .... .. L • · z ,... 

1 
"nr' .. n tabıı '1/0 u o an ]ti· • ı t m ., r .. C' ır 

gcçu ue uarpc .:w ,., · t t"l ı·ı h · · · 1(aracletıiz Boğazları dikten sonra onun ı a arb ru ne 
Ç~nakka1e ve okta1armdtuı bi- büyük bir dehi'\. kahramanlık ve fern-
<lımyaıım c!ln alcı tı . . · · de k""" d w ı 1 . . t t,ınıbu.ltt clındc gatı nef ıs snyesııı .,,,,,,n U.{ı an nh • 

7"1dır. ('.,.e7ftıolıı11ıı 1~ 8 
•. .._ 

1 
C b z··tt 

11
7- Sıı1 eyş ve mal{ttıdrr. 

uU undıcran C C it '' -
Radyo 

ısım: 

Adere: 

Müsabaka 
-?9-

Kuponu 

Avrupanm iki merkezinde nde· 
ta iki sıyaset faaliyeti temerküz. et: 
miş gıbidir. Roınad~ ve Löndrad kı 
diploınatik foaliyctler~en ahset-

01ek istiyoruz. 
Roma ve Londra biret kuttıb h · 

}inde birbırind n uzakl sm kta de· 

va!1'1 ediyor. 
lngiliz kralının taç giyme ınera i-

mi dolayısile Londrada biriken dip 
lomatların aksettirdiği manzarayı 
Londra ceohe~inin tam vo ıorg~nfae 
kongresi diye saymak miiınkun de· 
;;.jldir. fakat muhal<kak olan şey. 
İ..ondrı:ı. ile Roma nrrısındnki aynlı· 
ğın bu vesi.l<: il«; de bir kt>r<' daha 
tebarüz ettırılınış olmasıflır Tac 
giyme merasimine boyle bir cephe 
manzarası vermek arzusu Romanın 
bu ise kar~ı aldığı dti mnn vn7iye· 
tile Romn bu tcbarüzü arzu etmi,. 

dernektir. 
Taç giyme mcrasımıne i •irnk 

et01emek. ve mı>tbuat men ub):ırmı 
geri çckmct<. lngiliz a T l r'ni 
ltalyaya b1rakmam.,k gıbı hllrckct· 
ler bir ln~iliz - ltnly,ın anl rmnllll-17 

lığının yenicll n meydnnu çıkmış 
alametleridir. 

Bu rılametlerden sonra Beri n · 
Roma mihverinin yeni h reketleri 

beklenmektedir. 
"" ~ 1/-

Kont Çiımonun so; nutku 1ta1ra 
ile lngiltere tezadını bir kere dahn 
tebarüz ettirdi. Bu nutuktan sonra 
Akdeniz anlaşmasının da tarihe ka 
11ştığına dnir iipheler gittikı,e k ı\ -
vetlenmektedir. 

lngilterc - ltnlva munaseb tı bir-
birinden uzaklaş~n ıki kutub irtBll· 

zarası alırken, Romanın. yeni, yeni 
temaslara başlaması, organize b"r 
c"'phe vtlcuda getinnek eınelinin 
son :safhasını teşkil etmcktedır. 

"" lj. * 
lngiltere - ltal)a tezadını. sadece 

Akdeniz coğrafyası ile tnhdıt et· 
mek ve hesnbları yalnız bu nokta· 
dan yiirütınc!< doğru de wildir l\ynı 
suretle Berlin - Roma mu, dele ını 
halletmek için de sadece Al.denil'dc 
Almanyanın. yarınki vaziyetini he-

Sadrl Ertoın 

sah~ katmak kafi dcğılc.lir. So ye ·
lerin bilnyclerindı:;n doğnn ve h 
halinde ya nyılll şuurl.ırını dn oL 

öniindc bulundurmak liızırndu 
E er diıny her 7.l\ınan ın.,nı ki 

h kik8tlara göm idare edı\mı ol 
5'1) dı şimdiye kadar muhareb lerııı 
pek enderlesme i degil, diploın:ı ı 
.nin pek m kul ve ınnntıki bir af
hnva girm i iktizo ederdi 

Tanhin ' :ll(esi heın('n hemen 
bu tezi tel<zipten ibnrct kalmı tır. 
Mcıntık birçok srylt ri kabul trnn. 

F\
1
\wt sosyete!Nm ruhu bunu 

tJh:lld~uk ettirmek ı in kan ctl keı, 
milyarl r .Hfed<'r· Akıl "(' mantık 
buttin bun1 rın yonında su nr 

Bu riin dunku bunVt: ı1ı;ind(' )< .:ı· 
yan ı:; ye:t ·krin dunku sos) t<'lcr
d 

0 
dıhn 

111
• kul dah;ı m. ntıklı ,ı. 

du "unu hnn i mikyn 1,ı ısbat dc.-bı-
lıriı:. l IC"r diplom sinın rom;\ntızınıni 
~ a) eli ccm etle k fam ııd ı~ ı 
rnnntık "e akıl ol lıleııni 17' fe et
me'' nıhayet biıleri .Aldatır 

Akdeniz nH ele ini bu realıte 
olar. k tetkık etmek ba kadır A -
Clenizi ron'I ntık hulyall\rı idn hır 
mevzu sayanlurm _gorusleti yine 

başk drr. 
Diplom si itlerini muti kEt .m ır 

uko d ğil. c miyetl rin bunVt ler " 
\e bu bunyeden d n ihttr t n 

orc tnhlıl etm lf hA d ru t lur. 
• 



1 - kUllUN ti MAYii tm ' 

Amedlıalı bir milyoner kiJçilk bir adaga 
geni bir hagat veriyor Her Gün.Bir llifiage 

Cennet adası 
insanların çalışmak lüzumunu duyma• 
· yacakları bir ada haline getirilecek 

_ Aşkın tekimül&İ 
Nevyork May18 - Yak~da her· } 

keain alikumı uyandıran hır heyet 
buradan hareket ediyor. Bu heyet 
yeni RObinaonlardan mürekkep bir 
heyettir. Milyoner Allann "Cennet 
adaaı,. nm ilk sakinlerini tetkil ede
ceklerdir. 

Daha aon zamanlara kadar hatta 
Büyük Okyanusun sahillerinde ya
f&YBD Amerikalılar bile Vona • Vo
na adaıma dair en ufak bir malu
m'ata sahip bulunmuyorlardı. 

F ranırz nesline mensup Maris 
Allar isminde bir Amerikalı cenup 
denizlerinin bu küçük aclaamı daldı
ğı efsanevi uykudan uyandırmqtır. 
Maksadı orada yeni bir ··cennet,. 
yaratmaktı. Milyoner burada haki
katen mesut bir insan kavmi yetiı
tirmek hayalindedir. 

Allar cenup denizinde yaptığı bir 
seyahat esnasında Yona • Yona 
adasmm ınrz ve etsiz sahillerini 
ketfedince hemen kararını venniı 
ve yatını doiruca Honolulu limanı· 
na aevkederek hükumete kO§up bu 
adacık nakkmda izahat istemi,ti. 
Kendiıine adamın T ohuva isminde 
yerli bir prenseae ait olduğu tebliğ 
edildi. Eğer bu hadise yüz sene ev
vel olsa idi milyoner bir avuç hon. 
cuk ve bir de ayna ile Cennet namı
nı verdiği bütiin bu adacığı kolay 
iıtili. edebilirdi. 

Fakat ı§imdi cenup denizinin yerli 
prenıesleri de menfaatlerini daha 
pratik ve daha ciddi bir surette te· 
min etmeği öğrenmiılerdir. lıte 
bunun için aslen F ranaız olan Ame· 
rikan milyoner adayı satın alabil. 
mek için tam 50,000 dolar saymıı· 
tır. 

Bundan sonra milyoner yeni 
., ··cenneti., için ahali aramağa kal

kıımqtır. Milyonerin daveti bazı 
inaanlann kulaklanna bir muzika 
gibi akıetmiıtir. Zamanımızın me
deni gürültülerinden yorulmut olan 
hir takım insanlar hu 'daveti bir ni· 
met gibi kabul edivermiılerdir. Al
lar diyor ki: Yona • Yona adasında 
Yatayacak insanlar çalıımağa muh· 
taç olmayacaklardır. Hiçbir §eye 
ihtiyaçlan yoktur. 

Tabiat adanm bütün ae1'eneaini 
ihtiyaçlannı tatmin için her §eyi 
pek zenain ve bol olarak vermittir. 
:Ağaçlan senenin her mevsiminde 
yetİfen tayanı hayret derecede lez. 
zetli ve uaareli meyvelerle doludUr. 
J\darim toprağı taavvur edilemiye
cek derecede münbittir. Yahfi hay
vanlardan eser yoktur. insan çadır 
ve yahut ağaç altında hiçbir §eyden 
korkma'dalı çekinmeden yatıp kal
kabilir. JXdaaa e~iseye 'de ihtiyaç 
yoktur. Lizım olan gergefi burada 
tedÜilt edebilir ... 

Bu kadar cazibeli bir ilan pek ~
bii olarak güzel adacığa binlerce 
namzet toplamqtır. 

Milyoner Allar ada ahaliliğine 
.namzetli~erini koyanlarm müra
caatlannı tetkik etmek Üzere bir ida
n:Nuıe açmqtı. Müracaat edenler 
o kadar çok olmuıtur ki en sonunda 
milyoner her talibin 500 dolar depo
zito akçeai vermesini §art göster 
mekle yeni Robinaonlar smıfmı azalt 
mala muktedir olabilmiıtir. Geriye 
blan birxaç bin namzet arasında 
milY.oner yeniden bir seçim yap111Jf
tır. AUar tel.Umm nhhat ve eağ
lam ve kuıumız olmalanna büyük 
~ir itina göetenniıtir. <;ocuk yetif
tmnek arzuaun<la l:>ulunan ve bün
yeleri mükemmel olanlan tercih et
meldedir. Henüz re§İt olmayan er 
kek ve kız çocuklannı da ailelerinin 
müaaadeaile ada lekeneliğine kabul 
etmektedir. Maddi ve manevi sağ. 
lam o1duklannı anladiğı ya'ta erkek 
ve kadınlan da almaktachr. 

Milyoner Aller adada yeni bir 
cennet meydana getireceğine inan
.makta ve burada inzibat dairesi na
mına hiçbir teY bulunmadan pek az 
nizam ile inaanlann yqayabileceği-

ni iddia etmektedir. Milyoner bü· 
yük bir nikbinlikle bu kanaatini fÖY· 
le tebarüz ettirmektedir. 

- insanlar aralannda münazaa 
çıkarmak için ne sebep bulabilecek 
ler? Evvela hurada yiyecek, içecek 
ve giyecek için düıüntnek mecbu
riyeti yoktur. Para, adamızdan hu· 
dut harici edilmiş olacaktır. Binaen
aleyh insanlar artık hırsız ve katil 
olabilir mi? Aralarında çıkabilecek 
ufaktefek gürültülere gelince bun
lan da ben pek güzel idare edebili
rım.,. 

Amerika gazeteleri milyoner Al
ların tebaasından pek çabuk nevmit 
olmasını temenni etmektedirler. 
Fakat bu arada milyoneri oldukça 
rahatsız edecek baıka bir mesele 
hat göstermiıtir. 

Adayı 50 bin dolara satan pren
ses T uhuva sonradan yeni bir cen· 
net yapılacak adası için aldığı para
nın pek değersiz olduğunu ileriye 
sürerek yeni sekene gelmeden evvel 
bu miktara bir misli daha ilave edil
mesini istemi§; hatta muhakemeye 
bile müracaat etmiştir. Heyetin ha
reketi bu davanın sonuna kalmıştır. 

Anlaşıldığına göre yeni Robinson 
daha ilk adımda bile zorluklardan 
kurtulamamaktadır. 

Unkapanı köprUsUnUn 
demlrlerl satllmıyor 
Bir gazete Unkapanı köprüsünün 

duba ve demir aksamının hurda ha
linde satılığa çıkarılmasına karar ve
rildiğini yazmıştı. 

Yaptığımız tahkikata göre, beledi. 
ye Unkapanı köprüsünü Eyüple Süt
lice arasında. kurmaktan vazgeçmifS 
olmadığına göre bu haber doğru g8-
rülmemektedir. 

KöprUnün kurulması etrafında he
nüz tetkikat yapılmaktadır. 

Balkon kapısından, alabildiğine 
genişleyip uzanan bir ova görünü· 
yordu. Ona karşı yanyana oturmuş
lardı. Batan güneşin krzıl bir tülle 
örttüğü duvarlarda, tutuşan aynada 
karyolanın pirinçlerinde bir şenlik 
aydınlığından çok, bir yangın kes· 
kinliği seziliyordu. 

Genç kadın, belinde gittikçe bir 
yılan halkası gibi sıkışan koldan 
kurtulmağa çalışarak~ 

- Sende sade bu kaldı. 
Dedi. Yüzü yandan görünüyor· 

du. Saçl<mnda bir yaldız ürpermesi 
vardr. Bütün çizgilerine ışıktan bir 
oya işlenmişti. Erkek, onu böyle 
başka bir akşam kadar güzel, içli ve 
mana dolu gördüğü için, kendine 
çekmiş, göğsüni.in yanlarının ılık 
yumuşaklığını kendi katılığı üstün
de duymak istemişti. 

Biraz kızgın bir sesle söylenen: 
- Sende sade bu kaldı 1 
Cümlesi, onu sarstı. Üzgün gör 

lerle genç kadına baktı Vf!: 

- Sade bu mu? .. Ne demek sade 
bu? 

Diye sordu. · ~, 

- Sade bu .. demek, sevmenin 
yerini, isteğin alması, adamın sade 
dudak, yalnız et kalması demektir. 

- Sade dudak, yalnız et mi? 
-Eveti 
- Şimdi ben öyle miyim? 
- Evet! 
- Peki, ne yaptığım için böyle 

oldum? 
- Sende sevgi, bir acıkma halini 

aldı. Okşamadan, öpmeden duramı
yorsun. Bir yalanman eksik. Onu 
da yapsan, avını parçalamış bir ca· 
navardan ayrı yerin kalmayacak. 

- Yok canım .. Gel, öteki odaya 
geçelim. Ak§am senin sinirlerine 
dô\tunuyor . 

- Benim sil'iitlerime akşam de'" 
ğil, sen dokunuyorsun!.. 

Bunu söyliyen seste öyle yersiz 

., 

iyi ama çocuk1.ar büyüyünce öpü
§iirler; ~eni kızdıran ~eyleri yaparlar. 
Rüzgcirıarrn suıarı k-ıpırdattığı gibi 

3evgi de r ·1~:-ııa hız verir 

11tııı11111111ıııınn"11111ııınııınııı1111111ı;:, 

Yazan: 

Hakkı Süha 
Gezgin 

11111ıııııııı1uıw1ııııımttııı1ıwıııııııııı11111 

"Para babası,, demek, mübalağa etmek; fakat... J 

Hayli zengin olan "Hacı baba,, yı, 
geceyarısı delikanhla.r soyd~lar! 

Bu 16 -1'1 yaşlarındaki 5 delikanlının, kimler olduğu ortalık ağrınca 
anlaşıldı; yakalananlar, dün akşam geç vakit adliyece alakonuldularl 

Şehzadebatmda Veznecilerde 
.. Hacı baba,. diye anılan tatlıcı ve 
muhallebici Abdülkadirin dükkanın 
daki kasa soyulmuı ve çok geçme
den, bu soygunu planlı bir şekilde 
yerine getirenlerin kimler olduğu 
anlaıılmııtır. 

Tahkikata nazaran, bunlardan 
biri gözcülük edip pay istemek su
retile feran ilgilidir; ikisi kasanın 
anahtarının ele geçmesini temin et
mekte ve kasayı açacakları içeriye 
sokmakta fiilen rol oynamışlar ve 
diğer ikisi de anahtarla kasayı aça· 
rak paraları alıp kaçmıılardır 1 

isimleri sıraaile Hüseyin, Müş· 
takla Kemal ve Abdülcelille Emin· 
dir. Bunlar 16-17 ya,lannda deli
kanlılardır. 1çlerinden Emin, Abdili· 
kadirin yanında evvelce bir müddet 
çalqmq. ••Hacı baba., nm aynı za· 
manda ··para babası,, diye mübala· 
ga olunacak kadar zengin değilse 
bile, gene de hayli para sahibi oldu
ğunu biliyormuş. Bunu arkadaşları
na açmıı, Akaarayda bir yerde top· 
lanarak bir plan kurmuşlar ve bu 
planı yerine getirerek, 54 y~ında 
olan .. Hacı baba,, yı soymuılar! 

Evvela, Müştakta Kemal, kendi
sine giderek, yanında çırak veya 
kalfa sıfatile çalışmağa istekli olduk 
1annı söylemitler. Abdülkadir, ··pek 
ala, yann ailenizle bir konuşayım 
dal,. diye mukabele etmif, bunların 
dükkanda gecelemek husuıundaki 
arzulannı da kabul etmiş 1 

Gece dükkanda misafir edilen bu 
iki delikanlı, Abdülkadirin kasa 
anahtarını iki şilte arasına gizlediği
ni görüp öğrenmişlerse de, dışarıda 
bekliyen Abdülcelille Emini içeriye 
almağa fırsat bulamamışlar ve dola
yısile de, o gece kasanın soyulması 
mümkün olmamış! 

Dükkanda misafir edilenler, erte· 
si gün buluştukları arkadaşlarına, 
o gece de orada alıkonulacaklannı 
söyliyerek, bahçeye inip, taraçaya 
çıkarak oradan içeriye girmek 
yolunu göstermişler. O gece Abdül
celinle Emin, bu tarife uygun yolu 
takiple, içeriye girmişler. 

Gecenin ilerlediği bir saatte, 
"Hacı baba., horul horu) uyuyor .. 
Odanın bir kenarında da Müttak 
uykudfl .. Bu suç ortaklarını bir tür
lü uyandıramamışlar ve Kemal, par 
mağının ucile iki şilte arasını işa· 
retlemif, anahtarın sahibi uyurken, 
el yordamile anahtar oradan kaydı
rılmış. Abdülcelille Emin aşağıya 
inmişler. Emin zorlamış kasayı açış 
işini başaramamış, fakat Abdülcelil, 

işte daha usta çıkmış muvaffak olmuş 1 
"Hacı baba,, yla Müştak, yuka

rıda uykuda.. Kemal de yukanda 
ve uyanık .. Kasada 400 lira var 1 50 
lik banknotları Abdülcelil, 1 lik 
banknotları Emin ceplerine soku§tur 
muşlar, sonra anahtar gene alındığı 
yere bırakılmış ve Kemale usulca 
··kasadan 300 lira aşırdık. Şimdi biz 
tüyüyoruz; yarın paylaşırız 1., diye 
fısgeçen Abdülcelille Emin, firara 

kadem basmışlar! 
Ertesi sabah dışarıda buluşulun

ca, ··biz. yanlış hesap etmişiz~ kasa
dan ancak 160 lira alabilmişik!., di
ye 40 ar lira üzerinden hisselenme 
işi yapılmış, sonra bir hamama gi
dilip soyunup dökünmüşler, yıkan· 
mışlar. Kurulanıp giyinince de, dük 
kan dükkan dolaşılıp havadan gelen 
bu para harcanmış; pan talon, ço· 
rap, fotoğraf makinesi v. s. satın 
alınmıt! 

Fakat, sabahleyin kasayı açınca 
paralarının yerlerinde yerler estiğini 
gören .. Hacı baba,. da boş durma
mış; derhal polise başvurmuş. Ara· 
ma, tarama.. Otomobille Taksime 
gidilerek, Müıtak orada tutulmuş. 
İnkar edememiş, bülbül gibi söyle· 
mit olan bitenleri .. Sonra da - Ke
mal hariç - diğerleri yakayı ele ver
miıler. Kemal de aranmaktadır ve 
tutulmak üzer.-. olduğundan bahs
ediliyor! 

Eminle Abdülcelilin, vaka gecesi 
sabaha karşı Valde hanına gittikleri, 
fakat han kapısını o saatte kapalı 
bulup açtıramadıklan, Aksarayda 
bir yere dönüp orada sabahladıkları 
ve ortalık ağarınca tekrar Valde ha
nına döndükleri de tesbit olunmuş· 
tur. Kasadan aşırılan paraların har 
canmayan kısmı, suç ortaklarının 
Üzerlerinde bulunmuştur. 

Yakalananlar, dün akşam geç va· 
kit adliyeye verilerek sorguya çekil
miıler ve alıkonulmuşlardır. T ahki· 
kata bugün devam olunacaktır. 
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Polis filmleri de 
Aşk macerası 

üzerine kurulmuş 
midir? 

Filmler gibi 
~lar · to ııneına ·1 "1 lıltntaril 1. e temasa ekseriy:ı 

'be.in· e gelırler: Bir ilkmek • 
•e.lri •n ınekt • bir "h ep dışında en bil • 

g,,.. afiye f'l . 
k •• -. :r•rece ~ · . " ı mı seyret • 
~~L- gı bır 'k' 

galJrıahlQki 

.. "'lten ı ı saattir ... 
. Olan bi ma.ceraya ve hayallere 
1ıtd r genç fk · llt en zevk ı rın macera 

.'.JftımJ1.4tıın ymıi 
yıldızları ıı.dan 

1t... • Palı:at 
1 

almamasına imkin 
•11tup • as ınd f . kırmak a ena bir tey o -

libi • adam "ldü Olaıt lllt\'zular .. o . rmek, hır· 
_._ Polis uz!=rıne kurul -
~tlı ve hafi f' '- l?lıdır, ye ılmleri aca • 

du,u . 
"111 nce herkes . fib.ı· en zararı 1 ıuaı ediyor. Fa· 

1" \'erdi w. 
1 bulanlar bile, böyle 

iı gı zevk fk' '~t Çe\'İkl'k ve ı ırlerde u· 
>~ tn kendile~· . dolayısile, biraz 

•ız ro ını alamıyorlar. 
) : "~ ınancısı Al llldu availla • exandre Dumas 

tid· flllesj p 1~ ın iV üncü Hen -
ı.. ır,, de-· ~ıs romanlarının ka • 
""llt\iıt .. ıı § tı. 

itti~; belki, bu " ol' 
tbij· Polis film ~ ıs romanları,. 

'1ı ll', Jerı., şeklinde de· 

llin 
' Polis TO hır tin tibi eb d~anlarile, canlı bir 

Pi e ıle•m' · er adeta . '$ 11 tıpler vardır 
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) cııı ~ ~ıın!da gelir. Fran -
ın Ya urıce Leblanc (Moris 
d tattığı bu "kah 
a Jule B raman,, 

"ebediJ 1 . ~rry (Jül Beri) ta-
lıl eıtınlmi• • ığrn . "" tır. 
tt., ad: :•r~z örtmek için "ki • 

latırıl erılen bu tipin böyle 
maaı ve b d'l • ·ı Udur"> M e e ı eıtırı me-

tt n· · ıksadı daima çalmak 
ı. •zamlar . 

0-cn b' ına, polııe karıı çar· 
Yeni yıl~ -Moreno Svilivan 

lt ır ada re1c f'l mm gerek roman • 
tı•- 1 rnlcrt b" lllllıı e, ır kahraman gi· 
it Ve on d . ~ı,, .°'•valf •n aıma muvaffa. vbıtanndan b;rl olan Henr; Düımant • 

b

. Uzen d akıyete sürüklenmesi Berger bu fikirleri cerhederek ıöyle di-

t ıle n e h w • " ile . ' hırıızl : ırsızlıga teıvık lde-
~ir tıctıini ıgı menfur gösterme • 

birini aldatm•i• teıvik etmedifi ıibi. 
polis filmi de cinayete sürüklemez. Bu 
filmler hemen daima fantezi bir hava 
içinde geçer. Biz bu filmlerde canileri 
hiçbir zaman hakikatte olmadıkları ka· 

dar zeki gösteriyoruz • ., 
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\ c,l•nı esrarı,, eh••••• .. tednin memlekednde. fakat, abnm'1 b;r ,.,m. mm;d;,, a;rkaç hal· 
t,,;
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'-t 1 bir 1 Yazın 1 an vasıtasile öğ· 
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vasıta oluyor. Giz • 
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eçırılıyor, ''ihtilal-

~~~t~. it kahr rnıyorlar. 
"' it 1di hu aman ltııl\ ~."di•lıt· arada 

1 o~an, İngiliz zabit 
~ •ııilca,~ hayatı! çen macera1ar • 
~~~ ~•lııa " a ka kurtaran ve o • 

lt· t-vıeıt.7 'l'ania ri!ı ~uvaffak olma • 
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su ZAN 
MAR8EL 

Billa483'1 1"'Jreket
ıerind.eki serbesti 
1Ze temtJYiiz ediyor 

lnglltere tacının 
incileri 

Gllzel bir efsaneyi canlanduan geni bir /11111 
yale gelmiyecek ıergüzeıtler geçirir. 
Spanelli, beş inciyi bulup döner ve mU • 
kifat olarak sevdiği kadınla evlenmeye 
muvaffak olacağını ümit eder. Fakat-• 

Yeni ıenenin en muvaffak eserlerin· 
\.len biri olan tnıiltere Tacının incileri 
''Melek,. ıinernasında dün seçilmit bir 

davetli zümre1ine gösterildi. 
Bilindiği üzere "İngiltere hükümeti 

kraliyet tacının köprülerine asılı, tıeheri 
102 miıkal aiırlığında, armut şeklinde 
4 emaalıiz inci bulunmaktadır. 

Bu em11Jsiz incilerin çok cazip bir 
hikiyesi vardır: Vıtikan sarayında genç 
bir yetim yaşamıktıuiır. Bu. Papa Vll 
nci Klemanın yeğeni Katerin dö ?t{ediçi
dir. Papanın yaverlerinden biri olan gü· 
zel Spanelli. 1 inci Frans~a tarafından 
Fransa veliahti için istenilen genç pren· 

ıeıi gizlice ıevmektedir. 
Bu kUıtahı aradan kaldırmak iıte • 

yen papa. ona. armut teklinde iki inci 
ıöıtererek, bütün dünyayı dolıtıP bun· 
tar gibi bet inci daha bulup getirmeıini 
emreder. 

spanellinin seyahati çok uzun sürrr 
ve bütün dünvavı dola ırken. akla, ha-

tıte, ıeneler arasında, Avrupa &a .. 

raylarının bi\han~. Fransıi ve tnr,\ltere 
saraylarının bütün liaıtn'et ve ll~bh'be • 
lerl içinde geçen ~e bütUn bir tarih tat • 
vir etr.ıek itibarile çok büyUk bir alaka 
uyandıran hikaye buradan baflamak • 

tadır. 
Bu ıuretle, devirden devire intikal e-

derek, kocası ikinci Franıuanın ölii • 
rnünden sonra, Franmadan giderken 
meşhur incileri gerdanlık ıeldinde üı • 
tünde taııyan Mari Stuartın idanu gü • 
nüne gelinir, Mari Stuart. baJI kesil • 
ınek ıuretile jdam olunur. inciler orta • 
dan yok olur. Na1ıl? ... bunu, hikiye bü

tün taflilatile anlatıyor. 
Birçok ara,tırmalardan sonra. in • 

cilerin yalnız dördü elde edilip lnr.Ute .. 
(Liıtfeıt tJayt/ay çevirin;:) 



Rer GürıBir lliftity(z, 

Aşkın tekamülü 
(Btı§Uırafı 6 uıcı sayıfarııızda) 

- Sen hiç manolya gördün mü? 
-Gördüm! 
- işte benim tanıdığım aşk tıpkı 

onun gibidir. 
- Yani? .. 
- Karşıdan seyredilir; kendili-

ğinden dağıttığı güzel kokuya katr 
lır. El sünneğe gelmez. Ona değen 
parmaklar, nazlı göğsünde silinmez 
lekeler bırakır ve o beyaz, o masum 
çiçek yer yer çürür. 

- Ben, insan teninde, kadın du
dağında bunun tam tersini gördüm. 

- Ne gibi? 
- Dudaklar, en güzel boyasını 

istekli dudaklardan alır. istekle alla
nan yanaklardaki parıltı, yaradılışın 
en güzel rengidir. 

- Kasap gibi konuşuyorsun bu 
gün .. 

- Kasap masap ama, doğruyu 
söyliyen yine benim. 

- Ben yalan mı söyliyorum? 
- Y oook.. Yalan değil.. Yalnız 

bnna kendi kendini aldatıyorsun gi
bi neliyor. 

f..:adrmn yüzü anlaşılmadığını 
gÖr""'lC'kten doğan bir bulutla kanlan 
dı. \ 'e: 

- Ne yazık! .• 
Diye söylendi. 
- Neye yazık? 
- S-n:ı .. Belki de banar 

- Elbette, çiinkii tekamül ettim 1 
- Tekamül mü? .. Sen buna te-

kamül mü diyorsun? 
- Beğenmediğin için tekrar et

mek istemezdim. Ama ne yapayım 
• ki başka adı yok 1 Evet' bu, bir teka

mül meselesidir. 
- Nasıl oldu bu tekabül? 
- Nasıl olacak .. 1Jk günlerde se-

ni uzaktan görmek bana yeterdi. 
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerim
de azıcık kalsa, haftalarca ruhum 
beslenir, gönlüm çiçeklenirdi. Geç
tiğin yollardan geçerken, senin ne
feslerinden kalma bir havayı kokla
mak, beni avuturdu. Pencerenden 
sızan ışıklara baka baka kaç kere 
gözlerimin yaşardığını duydum. 

Sonra sana yaklaştım. Her mesa
meni ayn ayrı tattım. Teninin gü
zelliğine yükse~-lim. Dudaklarının 
şarabile kendimden gectım. Sende 
başka iklimler, ayrı renkler sezdim. 

Şimdi nasıl titrediğini biliyorum. 
Kalbini göğsümde duydum. Nefes
lerinle ciğerlerim doldu. Ağzının ta
dı, canmu susatıyor. 

Eskiden, hani şu senin beğendi
ğin, özlediğin, ah geçti! diye sızlan
dığm günlerde yalnız hayalini sevi· 
yordum. Şimdi içimde beni sana 
iten bin sevgi denizi çalkanıyor. 
Hepsinin ayn ufuğu, başka engin
leri var. 

için? Bilirim, sen afkın gökte kalması-
- Çünlcü evvelce böy]e değil- na, melekten uzaklaşmamasına ta· 

din. raftarsm. !steğin, senin indinde ka-
- Nasıldım? ba ve cirkin bir yam var. Gönül bah-
- !nce bir adamdın. Ruhun var- çesinde yalnız beyaz çiçeklerin aç 

dı. masını )stersin. Soluklan tutu,Şturmı 
L Ya şimdi} gözleri alevlendiren bir kucaklayış, 
- s ·"'lldi bambaşkasm. Sade sanıyorsun ki o bahçeden çiçekleri 

nvu, ' 1 1ın; yalnız dudak, bütün söküp yerine sebze ekmek kadar 
I·"" · -, bayağıdır. ince hayalin bir kere bu 

. - l , i FJizabete teslim edı'lır' Elı' - noktaya saplanınca, başında feci 
. h d . fil . d" v b I • ~.;n (ılfünü ıle indfer yen'd k •. sa n erm mı onme?,e asıyor. 

!," • ;:ı ::.-ışır bu' sefe 1 
1 

e.bn. a-t O giizel güllerin'"'da"tfarmd'.i k:oca lco-
"' -"'· ··· r, on arı, ızza k b kl w • • 

· .)' t~: !! I:raliçesi Viktorya bulmaya ca a a arm sa]landı.?ı~ı, ın.gı~a:-
.u·r::r.ıı:: ol.ır ve o zamandan beri ide, bu ların kabuklnndıgını gorup tıksını· 

: -·Icr, İngiltere tacının köprülerine ası- yorsun .. 
Jı bulunm;:ıktadır. ..Genç kadın gercek bir iğrertç ile 

Kafan iiç incinin ne olduğunu kimse 
b!lmediği halde meşhur Fransız san'at-
1 rı Sacha Guitry, ciddi araştırmalar -
<ln:ı sonra onların izlerini bulmaya mu
" · k olmuştur. 

S. M. VI ncı Jorja, taç giyme töre -
ni münasebetile dünyanın her köşesinde 
gv .erilecek olan saygı ifadelerine işti -
rı-k etmek istiyen Sacha Guitry, krala 
Frnnsa entellektüel alemi tarafından 

b'r hediye olmak üzere, ingiltere tacı • 
mn köp:ülerine asılı olan 4 inci ile, Ma
ri Stuartın rdamındanberi kaybolan ve 
izleri bulunan üç incinin güzel menki • 
besini tasvir eden bir eser takdimini dü-
sünmüştür. 

Bununla beraber, bunun, S. M. VI ncı 
Jorja ne suretle takdim olunabileceği 
meselesi ortaya çıkmıştır. 

Bütün Fransa, ve onunla beraber, 

yuzü altüst, elini kaldırdı: 
- Sus! Aman sus! Allah aşkına 

sus! 
Diye yalvardı. 
- Niçin? 
- Çünkü bu sözlerinde mantık 

var. ~kıl ve zeka var. Fakat sevgi 
yok . .')evsen bu kadar düzgün mü
dafaa yapamazdın. 

Zavallı adam, her tutunduğu da
lın gelişi gi.izel kesildiğini görünce, 
boynunu büktü. Yüzü, akşamm es
merliği içinde buruşuklarını kaybet
mişti. Bu gamlı duruşta kim bilir 
nasıl bir sıcaklık vardı, ki kadın acı
dı ve ona sokulmaktan ürkffiedi. 
ilk yıldızlar göklere teker teker dam· 
!arken, ilk defa pişmanlık duymaya
caklarını hissederek seviştiler .. 

bütiın memleketlerin entellektüel ate - ------------..,......----

Umumi mü/ ettiş Tahsin Uzerin beyanatı 

Demiryolu inşaatı -Transit mukavelesi - Hastahane Pıltfo 
yat 

Stadyum ve lise b!nası - 'l'rabzon Umanı ti~ 
... l . ertıle . Üçüncü umumi müfettit Tahsin bet ve asa etıne ~ . deflıı 

Uzer vazifesi başına dönmesi mü- ler biıyi.ığiı Ataturke 1'iiflt~ , . ı b vı o\atl nasebetile şu beyanatta bulunmuş- ve ıman a ag ı •b bil 
tur: · nin doğu halkının ~l&flufl 

_ Umumi müfettisler kongresi bu Ulu şahsiyete baf ~ 
miinasebetile Ankarad~ iiç ay ka- kolaylıklfl ve çabuk ·~şf~ 
dar calıştım. Ara yere ameliyat, on· ne, yükselişine ''e 11~ ~-
elan ~sonra rahatiızlık ve rahatsızlı- saadete ka" u masın 

1 ] akUf· 'ti ğın icabı olarak ta·,siye edilen seya- o muştur ve o ac 1' itgı 
hat beni geciktirdi. Bundan dolayı Parti işlerile ço şıı~rı' 
mustaribim. Şimdi afiyetteyim, se· dum. Genel ekreter (,ldıl 

· · · b d" .. nın yüksek ynrdırıılııfl <11llı' vine sevine ışımın aşma onuyo- .., ser.~ 
Başvekilin dogu ~ro 

ru~üfettişler kongresi memleket yapılmalarına l~zuİ··tfett~ 
için rnk istifadt'li oldu kanaatinde- evleri icin tahsısnt / EJı 

· ·· k' ·· B lan bankayn yatırıl 1
' r bitıo yim. Kongreyı mutea ıp yuce aş- wt 

vekilin emirlerile müfettişlerin gün- Erzinaanda altmış k bef t 

lerce Heyeti Vekile huzurunda iza- elli bin, Artvinde.kır·le i?~ 
ı · h 1 k · burtta virmi bin lır3 ı · hat verme en ü cumeti mer ezıye- · · Jeti 

nin vatan ve millet hakkında ne ka- Bay TuhSht Vzcr meye kondu, proje ktıt· 
dar esaslı. hayırlı düşüncede bulun- yıl hepsine bnşla~aca ıalıite 
duğunu isbata kafidir. sevke baş]aya<:<lkhr. Bu fiyat teref- Çok geniş icraı ~ ınilh 

Maruzatımız üz.erine alman ka- füü karşısında Mugrul bakır maden· olan belediye re.i~~~;~cıll• , 
rarlar, verilen direktifler ancak re- lerinin de işlemesi ve fabrikanın Ho- ket ve faaliyet ı 1 eJ'l'let 
fah ve saadet ifade eder. Şimdi biz pada yapılarak cevherinin havai şehirlerde ciddi mt;ti:r. 13ıı 
onların tatbikile meşgul olacağız.. hatla sahile indirilmesi tetkikatma külata uğramakta ır :şarbıt) 
Büyük ismet lnönünün bu önem- başlanmı~tır. Rizedeki çay istihsa- karşısında yerli olnn luk t 
den gösterdiği kiyMeti şükran dilile latımızı tevsi edeceğiz. Bu hususta hık, akrabalık. ko~şude i 
yndetmek vatani ve idari bir fari- emirler teli'ikki ettim. Kültür baka- nasebetlerle daha zıhaterltk~ 
zedir. nmm doğu diyarına atfettiği ehem- tedirler. BinaenoleY dıfl'!lat 

Mesela Sark demiryolu inşaatına miyet ve kıymeti şu küçük misal ile kişafa doğru acele r 0811 ' 

93 7 yılı icinde 12 milyon lira sarf- izah etmek isterim: mecburiye.tinde .b~ u saade" 
edilmek mecburiyeti vardır ki bu 937 biit esinde yeniden altı orta sırf mcmleketl~rı.nıhariçlefl 
paranın yiizde seksen veya doksanı mektep açılıyor. Bunun dördünü belediye reislerının h ·ye ve 
bu maksat üzerinde calışacak halka mmtakamıza vermiştir. On altı e- n ve münnscbatı 51 rı tjctt1el 
verilet:ektir. Sekiz on milyon lira- hir ve kasabanın elektrikle tenviri ye yabancı k11larak vf bul 
nm halkın cebine girmesi de şüphe- için Smens şirketi tarafından it.har ve kanaatlerine baJ 1-

11
de bı 

siz refaha doğru atılmış canlı bir edilen projeler peyderpey Nıtfla \ e- cok verinde 'e def erıJl ,·e 
adımdır. kaletine takdim etlilttıektedir. Bu dır. Bu itibarla İ ra z~p o 

htın transit güzergahı irin bir hususta da sevgili Aaşvekilimlzin şarbaylnnnm ma~;edell ı. 
bugµ-k ı:nilypn ve 1%:-rıtwum i~aatı- Jlatdtm eıfilı:leriİe pek sevinçliyim. hükumeti merkezıbzooB· ;. 
na ait bir milyon liralık iş müteah ?itaat Vekaleti ~ark~ bu yaz har- İsaf buyuruldu. ~:Ul hiı~et 
hitlerine ihale edilmi_ştir. lran tran- mandan evvel sekiz kombine yetiş- den ciddi v~ m.~k ,.ila'·ell I 
sit mukavelesi imzalanmıştır. Bu tirecektir. Yeniden haralar tesisi, es- lediğimiz Bıngol Ceı1lş 
yıl fiil ve faydalı eserlerini görece· kilerin tevsii meselesi ve bunlara ait müdürü bay doktor 
6ıiz. Mıntakanm sıhhi teşkilatı ta- tahsisatın miktarı tesbit edilmiştir. olundu. . e ,,,rıf 
mamlanmış gibidir. 1 milyon 250 idari teşkilatımız bütçe dolayisile Yakında gelecek. ış ert~ j 

bin liralık Trabzon hastanesinin te- tamamen diişiindiiğiimüz gibi vapı- c~rck Erzurum ,•eıdri ~ı 
melini yakında atacağız. Bu sıhhi lamayacaktır. Yalnız bu v:l iki kaza şarbayları Selim ve k ds~lıt 
müessese Karadenizin can kurtan- tcskiline imkan buhmabilmiştir. lışkan, namuskar nr la istilı 

ı k T b · ]ere .., cısı o aca ·tır. ra zon limanı işi gün meselesi ]arın mansup reıs · ve ,.. 
Bu noktadan Sıhhiye Vekili Dr. dir. Belki yarm, bu tarihi mevzuun cak sövlediOiın ,,.:ıtall' ·ı,e)rt 

- o·b b' flltlcı de Refik Saydamın adına andetmeyi hakikate çıktığını i~iteceğiz. Mınta- meflHirevi es a 1 .k'siJlİJl 
bir vazife bilirim. Trabzon lisesinin knmızdaki emniyet ve asayişin bu nittir. Yoksa her J 1 

yi.iksek ırfan VC elemanları yetişti- dcrt!Ce mükemmeliyetini kahraınJtn takdirkfıriy~·m. Uf 
ren eski binası yerinde az çok o stili ve civanmt•rt halkımızın ruhi necn-
muhafaza etmek şartile yeniden ya-

pılması için 200 bin lira tahsisat ve- Günu ifil mı:lrafaza Emirgana o!obdildi 
rilmiştir. Planını Maarif Vekaleti ı. ... tesbit eirgfıO' 
mimarı Alman profesörü ynpacak- feş"i/af t ncelllU/ alıgoı Eminöntınden Eın. rıllll 
tır. Bu zat rahatsızlığından dolayı Gümrük muhafaza teşkilatında mn- ıetilmesine müsuflde

1 
';11~ ~ benimle gelemedi. Mayıs içinde aş faslından 126 lira ücretli iki leva- diyece azami ücret o :,ır"ş t 

Trabzona gelecek. plunını yetiştire- zım müdürlüftü ile 9 .. lira Ü<'rctli bir için on yedi bu~uk fiııt ıı~~.rl 
cektir. Bunun da bu yıl temelini ata- hesab memurluğu ve ücret fas1 ındaıı miştir. Gelme iç n de 'il tr 
cağız. lm2ış5tlıır· r.a iicretli bir hekimlik yeri açıl- H erediye denitdlli.,a,f 

T rabzonun hayati işlerinden biri r. 
olan içme suyu mevzuu Üzerinde Hekim Budrumda. levazım müdiir- 'c{tiŞ. ~ ,erd mı·, y.,lnız tarihin ifadesi noktai naza - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• --........................ D h 1 Ş k K B l d' sının ..ı 

.. a i iye Vekilimiz ü rü aya cok e e ıye ıcı Qıe1 • rm:fan değil, her noktai nazardan, ha • leri Mardin ve Kfüste çalıştırılacaktır. ufettı· . 
kr alaka gösterdi. Mayıs 15 de kıymet- Leva?.:ın mütliirleri ir.in emekli levazım rine b"kdiy~ 111 rkrı \ bo4 rika. muhteşem, şahane, saca, İngil - ı· ·ki h d T b k k h ı d. e rrıe 9' 

A C L 1 K 
1 1 su mü en isi ra zona gelerek yüzbaşı Ye binbaşılarla hesab memur- 81 sı " e ıy ııflıı 

tete ~arayı kralisine layık olacak ve ~ - tetkiklerini yapacak ve neticeye go··. l h . B 1 dolaşmakta, :rren1url ııttl:' 
lem"t'imul bir hadise teşkil edecek olan arı terci edilccektır. un ardan gay. sıı. _ ..ı 1 ~ " re karar ve vaziyet alınacaktır. züelerine muayyen ı.te->~ bu mesele ile çok ciddi surette alaka • • ri milracaat edenler imtihanla alına- trrı " 

Bundan dolayı ço~ sevinç hissetmek caklardır. ıdiklerini kontrol f lll ,_,,J 
dıır olmuşbrl:lır. teyim. Balık ve suni gübre, et kon- MU endiS p sır-. 

Birçok tasavvur ve hesaplardan son- Roman f b llavagazı fa ı ı·fesı· ' 
serve soğuk hava a rikalan için cetırlmf tCJ ..JI Ta, bu gözler kamaıtrcı hikayenin bir d/ i/d '"' pıv 

filmle tasviri fikri kabul edilmiştir. Fa -. Yazan: son emirlerini anlamak istediğim sa- in I İ Gn.zı koprüsiin~i~Jlıııı ..ı 
kat, bu geniş ve muazzam işi başarabil· Refik Ahmed yın Celal Bayar "yapacağız, yapa- Beyoğlu Havagazı şirketinin de ye- mühendis Bııy PiJU i(tt" 
mck icin şahane bir tevziata lüzum ol - SEVENGJL cağız,. dediler. Trabzon stadyomu ni fü; aylık tarifesi tesbit edilmiştir. mize gc.>lme i brldeJ1f11

1

Jtl ) 
dufiu ve mühim bir para sarfı icap et - v.e S,por teşekkiiBlleri için Parti tah· Beyoğlu mmtakasında oturanların Piju köprü in;a!lt 
i · d h ı ı ı t sısat ayırmıftır. unu tezyidini rica kullandıkları hava~azının altı kurur 

t gı er a an aşı mış ır. Yen ı· ç kt eaira. lmkinın müsait olduguv dere- edecektir. 
Sacha Guitry, bu iki zorluğu da ye- 1 1 dokuz para olan fiyatı beş kuruş otuz 

ne bilmeye muvaffak olmuştur. • cede yardım vaadmı aldım. Doğu di· yedi paraya indirilmiştir. 
O··nce, Fransa, İn!!iltcre, İtalyanın •• : D VA yarmm ekonomi Öneminden geçen ~ ağıtma yeri KIT Kütüpanesi 1 .. ı G J 

en büyük aktörlerinin iştiraklerini te - i. yı YUZÜ gü müştii. örii en hal ve 
Fiab 50 kuru' vaziyete göre bu yıl halkımızı daha min etmiş ve sonra, müstesna şerait da· i 

bilinde bir lüks, ve 90 dekor, 60 bi • E sevinçli bulacağız. Karsta hayvan 
• ihracat birli0 i resmen tPAekku"I ettı·. rinci rol, 200 ikinci rol, 1500 figüran, ............................................................ ~ -Y 

c:kdhra hayret verecek derecede muh-[ Çok kıymetli bir arkadaş da mü-
tcşem elbiseler, kıymettar batılar, na _ G o r i o ... a a diirlüğüne tayin edildi. Kredi satış 
dide san'atkıirane eserleri... ilh .. ihtiva 

1 

H. Balzak _ H. Rifat kooperatifleri bu mıntakada faıtliyet 
alanına geçmişlerdir. Bu sene dost 

edem muhtelif saray törenlerini sııdıka..· Sayfiyeye gitmezden evvel mutla- ı Sovyet hiikumetile yapılacak muka-
ne bir surette tasvir için Fransadan 10 1 k b' t t d 'k d' B" ilk ) 
milyon frank gibi muazzam bir para a ır ane e arı c ın. uy ve ede cok hayırlı esaslar düşünül-

} 

1 

roman müştür. Bakır fiyatları yükselmiştir. 
top amıştır. V AKIT Kitabevi . 100 kuruş ! K 

Film bütün dünyada akisler hıra - ___ ovarsan madenleri haziran iptida-
kacak kadar güzeldir. smda cevherini iznbeye ve harice 

ESERLER 
VARLIK 

15 Mayıs 1937 tarihli 93 üncil sayı 
• sı Yaşar Nabi, Nahid Sırn, S. Behzat 

Orhan Veli, Cemil Sena, Reşad Cemal, 
Hamid Mecid, Yusuf İhsan, Cahid Saf 
fet ve Furuzan HUsrev'in makale, hi
kaye ve siirleriyle İngiliz. Bulgar ve 
Danimarka edebiyatından tercilmeler-ı 
le c;ıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye e
deriz. 

ilk 

"YEStL CEfl 
HtRLt SARMAŞ11'tt ~ 
gün yazımızın çok1~3ıı 
mıştır. Okurlarımız 



28 
.!!taretler: 

Yeşil ~hennem 
YAZAM!(AMlOE· OSMAN =.ı 

Romantik ve realist diplomasiler 
arasında 

(Ba~tarafı 5 inr.i sayıfamızda.) 

ortaya. çıktılar. Büyük Harbı gÖ!Tien 
muahedeler bu ihtirasların tabii an· 
neleridir. 

vuıtalarla teais edeceklerine ka· 
nidirler. Parlamentolar ve~iberal te• 
mayüllerle tezad halindedirler. 
Çünkü demokrasi ve liberalizm 
mistik ve romantik ruha epey ya
bancıdır. Kadının bacaklarındaki salıntı ba

şımı döndürüyordu; arkası.'ldan yü
rümüyor hir nehir üzerinde bir 

bo gere doiiru hızla dökülüyordu. 

Büyük Harpten sonra dünya ka· 
pitalini muhafaza §Uurundan doğ
duğunu ilan eden bu ihtirular man· 
tıka de~il, hassasiyete dayanarak, 
romanlık emellere yaslanarak ikti· 
dar mevkiine gelmiıtir. Ellerindeki 
kazanç vasıtalarının aksülamelile 
~uurlarını bulan bu zümreler hala 
tasavvur ettikleri misyonlar hesabı· 
na koşuşmaktadırlnr. Nitekim iki 
Faşist şef, bir realist devlet adamı 
olmaktan ziyade iki mistik peygarn· 
her rolünü yapmaktadırlar. 

• • • 
J ,ondra ve Roma aruındaki te· 

zadları ve karırlrklr hareketleri fU 
saydığımız ~slar içinde mütalea 
etmelidir. Akdeniz meseleai bunJa. 
rm arasında bir parça halinde kalır. 

1tor o ' 
ttıg, Cevadı11 d h v bT d 
1 
h lllasay

1 1 
a a evvelden ha· 1 sıkı bir kuvvetle saracagını : ıyor um. 

gj 'r!e.Ydcn lonıbo§ bulmakla be- J Saracak ve belki de kaçmağa mecbur 

dUşlirunUşlüm. Arıyor ve bir taraitan 
daima olduğu gibi rnaı;um Madam Şu
vartsın beni takib ettiğini zannediyo· 
rum. Birdenbire, kulaklarımm içinde 
bir gıcıklanma kadar lıi.tif ve ince bir 
sesin çınladığını duydum: 

Harekette olan Roma • Berlin 
mihveri yani romantik diplomasi 
cephesi bu faaliyeti ile, Londrada 
kendiliğinden çok genit realist bir 
diplomasi cephesinin doğmasına ae· 
bep olabilir. Bu cephenin doğman 
için de birleıtirici birçok eeber.!cr 
vardır. 

i'cr İçiıt d . e.:veJ onun intihab e· c<.lecekti. 
UNnın ' . . t & ege mecbur kal· Viyana kabaresine gıtmış o anlar 

11fada iki taraftaki Jocalann yanıbaşlarındaki Jt~lya ve Almanyanın dıf politi· 
ka nızamını bu ruhta, bu zihniyette 
aramak lazımdır. 

h ltıecbur k · · h t 1 ki 
0 

iklıyıttı aldım, diyorum, büyük geÇid yerlerını a rr ryaca ar. 
~tarafın~· . :Masa sahnenin he- dır. Aralıklarda doktor Cevadr aramıya 
~ kıt bir ıdı ; o kadar ki artist- mecburdum. Çünkü. ayrılan masada o
li 'aııı11 i.i;ıu~ara yapmak 'için bi- ııu bulamamakla beraber içerde olduğu
o{°tdıını . erhı.ne çıkabileceklerini nu hissediyordum. Belki de benim ha· 
lf du&Uıtı~ d 0 § bunda ne derece reketlerimi sükunet ve asabiyetimi ta· 
tr~~btıkj dok aha sonralan anladım kib ediyordu. Evet, sükunet ve asabiye-
8aberı bir BÜ tor Cevad, yeşil otel- timi! .. Doktor Cevadın üzerimde yapa

otcıd 11~e11 ne~arede kalabalıktan ve cağı tahli?de bir isabeti takdir edeceği 
~ · e Yalnız adar kaçıyordu?. Ye muhakkaktı. Fakat bunu yaptırmak is· 

ltıı 1 tercin ve kendi kendine dü- temiyordum. Hatta tahlilinde isabet bi
~1 '• onu .. eden doktor Cevadın le olsa böyle birıey üstünde çalııması 

allı gorttıed · 1 beb 1 aınıya hi . en çok daha ev- iyi, fena bir netıce a masına se o a· 

'•tı et çbır scbeb yoktu. bilirdi. 
1 d'· rafınd ,. . 'd' - d v •11 Ort i k a •uzerine doğru ka· lki taraftakı geçı m sagma ogru 
~ kra~ ::le duruyordu; birÇQk yürüdüm. Ne ışık_ bolluğu var? •. ~d-~· 

cloı tUn buııı rıa~ısız çiçek vardı . • ta, bir pırlanta zıyası havadan doku
~oıJuran nih atın ~tünde kulakları Jüyor.Bu ziya altında herşey olduğun
! b~' :Su a~etsız uğultuyu unu- dan daha başka türlü ve daha acayib .. 
~. laksj a~ltu arasında, biraz Daha büyük, daha asil, daha yanlış 

td'.!1ttiğiın adan daha önce ar- fakat daha güzel!.. Bilhassa güzel.:. 
l. 1~ordu: ses ayni hecay~ muha· Ve en doğru bu kelimeyi kullandığı-

ıt~ 11ıs ... Lui . mı biliyorum. Fakat doktor Cevad ne-

İb :la .\IJaıı ... :·~ 1 rede? .. t l'aJt k 
1 

ses ne kadar da a- Yanıldığımı çok sonraları anladım. 
otııt?rıa~ a7ıan~da çınlıyor. Bir Doktor Cevadı aske~ üniformasile a

'Oluraa Y tercıh ettim. Eğer rıyordum. Yabancı hır memlekette bu 
rn, bu hayalin beni daha üniformayı daha çok tercih edeceğini 

- Pardon ... 

Omuzları açık siyah gözlü bir ka
dın yanımdan geçmek istiyordu. Yolu 
ne kadar kapamışım ? .. 

- Affedersiniz, madam; diye eğil
dim. 

- Hayır, hayır diye konuştu; af. 
fedilecek hiçbir şey yok. Herhalde bi
rini arıyorsunuz ve bir yabancrsmız. 

- EYet ikisi de doğru .. Birini arı· 
yorum. Ve hem de bir yabancıyım. 

- Şu halde ben de yalnızım, dedi. 

Karşı karşıya ikimiz de o kadar 
güldük ki, bir dakika daha içmeden 
sarhoş olduğumu tahmin ettim. 

- Bir Viyanalı olaca.Junnız galiba .. 
- Aşağı yukarı. Fakat daha ziya.-

de bir M.acarım. 

-Macar kadınlarını daima tercih 
etmişimdir. 

- Şu halde çok çapkın olacaksı
nız; çünkü en iyi erkekler aradıkları- f 
nı daima Macar kadınlarında bulacak 
!ardır. Masanız ne tarafta? .. 

• • • 
Bu ruhun temayülleri §Öyle hu· T j F Q 8 j L 

]asa edilebilir: ı .. •• ••• 
l - Yeniden koloni elde etmek Dr. IHSAN SAMI 

ve yeniden imparatorluklar kur- nro ve pıratlfo basıılıklmoa tutul 
mak. Bu noktadan lngiltere ve mımak için ağızdan ıiının tUo hı~ 
Fransa ile t«:-ıad halindedirler. tandır. Hiç rıhatsızbt Ytrmız. Her 

2 - Milletler Cemiyetinin mü- kes at.bilir. Kutuıu 55 Kr. 
savi milletler prensibi bunlar için 
yanlış bir usuldür. Dünya ancak bü
yük devletlerin direktuvar idaresine 
tabi olmalıdır. Bu noktadan küçük 
milletlerle tezad halindedirler. 

3 - Revizyonisttirler. 9 f 9 mua
hedelerinin verdiği · hakları ibtal et. 
mek emelindedirler. Bu sebepten 
Küçük antant ve Balkan antantı ile 
prensip hAJinde tezaddadırlar. 

4 - Kendilerini kapitalizmin 
Jan Darkı halinde tasavvur ettikle· 
rinden sosyalizmin dütmanıdırlar. 
Sovyet Rusya ile tezad halindedir
ler. Fron Popole hükumetlerini 
onun sozu addettikleri için halk 
cephelerinin de düşmanıdırlar. 

Beyoğlu 3 cü Sullı Hukuk Hakim· 
liginden: 

( Arknaı var) 5 - Demokrasinin dütmanıdır· 
lar. Ancak mensublarını otoriter 

Fokyon Pa.no tarafından Beyoilun· 
da Şişhanede Toskoparan orta sokağın 
da KaraJdn ıputımanında 12 numara• 
da oturan Mehmet aleyhine J H lira ala· 
cak davaır açılımı. gönderilen daveti• 
yede mahalli mezkuru terkederek bir 
ıemtf meçhule gittiği cihetle tebligat 
yapıJımamıı ve davacı vekile de ilanen 
tebligat icrasını iıtemit oJmıkt. mu· 
hakemesi 11.6.937 aut 9 a talik edilmit 
olduğundan müddaaJeyh o gün mahke· 
meye gelmediği veya bir vekil gönder· 
mediği takdirde gıy~bında muhakeme· 
ye devam olacağı davetiye tebliğ maka 
rmnı kaim olmak üzere il~n olunur. 

(V. P. 1432) 
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10 - KURUN ıs MAYIS 193'1. 

19 
(t13ttarajı 5 i nci tJU.ytfadJJ.) 

"Hakhniycti Milliyeyc ~ayanan bi -
likaydü§art müstakil yeni bir Türk 
devleti kurmak • ., (2) Bu esası tahak -
kuk ettirmek için de kabul ettiği metod, 
şerefle yaşamak isteyen bir milletin ka · 
bul edebileceği yegane metod idi: 

Harp etmek, memleketi son kaya • 
sına kadar müdafaa, icap ederse yine 
harp etmek, milletin son fer dini feda 
edinceye kadar savaşmak ve bu suretle 
ya istiklale kavuşmak veyahut istiklal 
uğrunda ölmek ..• 

Fakat yedi senede üç harbin tesiri 
altında yıpranmış fakir düşmÜ§ bir mil
letin ; o ana kadar dünya semalan al • 
tınida kurulmıyan muazzam bir ittifaka 
karşı harp yapması ne ile mümkün idi? 
19 mayıs 1919 dan seneler sonra Ata • 
türk bu sualin cevabını gençliğin bir 
toplantısında §U §ekilde vermi§tir. 

''Ark.adaılar; Ben 1919 senesinin ma
yısında Samsuna çıktığım gün elimde 
maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız bü
yük Türk milletinin asaletinden doğan 
ve benim vicdanımı dolduran yük!ek ve 
manevi bir kuvvet vardr. İ§te ben bu u· 
lusal kuvvete bu Türk milletine ~üve -
nerek işe başladım., (3) 

Mustafa Kemalin bir manevi kuvve
ti daha vardr. :Mazisi, en ufak bir mu • 
vaffakıyetsizliğin bile gölgelendirme -
diği büyük kahramanlıklarla dolu ma • 
zisi. 

O, Osmanlı imparatorluğunun bir 
hududundan bir hılduduna koşarken be
raberinde zaferden zafere sürüklediği 
erlerden T'ilrk milletinin kabiliyetini ve 
yüksekliğini anlamı§tı. Harp sahnelerin
de yendiği büyük ulusların büyük kuv • 
vetlerinden kendi gücünün derecesini 
çıkarmıştı. Diplomatik memuriyetlerin· 
ide politikanın blöf olan ve olmıyan ta
raflarını sezmişti. Hulasa Mustafa Ke
mal 19 mayıs 1919 da Türk milletine 
i manı, Türk davasına inancı ve mazi • 
sinde edin'diği tecrübe ve görgülerile 
Türk bittiği yerden başlatabilecek ef -
sancvi bir şahsiyet gibi gözüküyordu.! 

Mavıs ın manası 
O; 19 mayısı takip eden günlerde, Tı.irk 
milletini kurtarmak ve yeniden bir Türk 
devleti kurmak i§ine batlarken, tarihte 
nam bırakmış bütün kahramanların yap
tıkları gibi bir dua ile ldeğil bir §arkı 
ile baılıyordu . 

Dai batını duman a.lnut 
Gümüı dere durmaz akar 
Günq ufuktan timdi doğar 
Yürüyelim Arkadaılar. 

Seıimizi yer gök ıu dinlesin 
Sert adımlarla her yer inlesin inleain. 

Bu ıök deniz nerede var 
Nerede bu dağlar tatlar 
Bu ağaçlar güzel kutlar 
Yürüyelim arkaıdatlar, 

Bu vatanı aevmeliyiz 
Uğrunda. ölmeliyiz 
Düımanlan mahve~ğe 

Çalııalım arkadaılar. ( 4) 

Ağzında, Misakı milli, Milli ınüca -
dele, ve Türk milliyetçiliğinin kemale 
ulaşmı§ merhalelerini taşıyan bu güzel 
şarkı altında kırık bir otomobil arkası -
na katılan arkadaşlarile Mustafa Ke • 
mal memleketin tozlu ve taşlı yollorın • 
dan anavatamn sinesine koşuyor. 

22 Haziranda Amasyadadır. Bütün 
vilayet ve ordu kumandanlıklarına yol
ladığı bir tamimde vatanın içinde bulun. 
duğu tehlikeyi bildiriyor ve uyanık bu· 
lunulmasını emreldiyor. 

23 Temmuzda Erzurumdadır. Milli 
kongreye riyaset ediyor. Vatanın bu 
yüksek köşesinden sesini yere, göke, su. 
ya, cihana, işittirecek bir şekild: bağı • 
rıyor: 

Vatan bir kül'dü parçalanamaz. 
4 eylulde Sivastadır. Yeni bir kon -

grenin başında bir bayrak gibi dalgala • 
nıyor. 

Gür scsile yeniden bağırıyor. Türk 
vatanına göz ıdikenlerin hepsine harbi • 
miz var. 

23 nisan Ankaradadır. Büyük Millet 

Meclisinin Reisidir. Küniden ima bir 
cümle ile dünyaya bir inkılap ilan edi • 
yor: Hakimiyet bila kaydütart mille • 
tindir. Mustafa Kemal bundan sonra is-

tilacılara karıı dönmüştür. Onları a • 
ınamaz: bir geri!ba ile hırp~larken Mit
li orduyu teşkilc ve tensika başlıyor. 
Onun 19 mayıstanberi yaptığı baş dön-

dürücü çalışmayı ve elde ettiği büyük 
net:celeri ne Ormanalı hükumeti ne de 
ona esaret halkas.ınr geçirmek istiyen 
itilaf kuvvetleri farke<!ebilmi~terdi. 

Vahdettin hala uşaklıkla, başk:;ı bir dev 
letin himayeıı.inc sığınarak tahtında tu· 
tunabileceğini tahayyül ediyordu. in • 

giliz: milletine neşrettigi şu beyanname 
son Osmanlı sultanının sefil hayalleri· 
nin nereye kadar varabileceğini teba • 
rüz: ettiriyor: 

"Pederi muazzezim sultan Abdili • 
mecit Han Fransa ile lnzilterenin dos
tu ve müttefiki idi. Ben ise her zaman 
İngiltereyi sevdim ve daima inziliz 11i· 
yasetinin muhihbiyim. insaniyet ve a -

dalet hislerile mütehalli olan uil ingi· 
iiz milleti ve hükumeti haklonuzt is • 
tirdat hususunda bize adilane yardrm 
cedeccktir ... ( 5) 

Sultanın sadrazamı damat Ferit Tan 
gazetesinin muhabirine Milli mücadele
yi istihkar eden §U sözleri söylüyor: 

"Anadolu harekatı Umumi harpte 
terfi etmiş bir kaç zabitin işidir Bu ha
rekat alevleri sönmüş bir saman ateşin· 
den başka bir şey değildir. (6} 

Sultanın ve hükumetinin cfkinna 
tercüman olan gazeteci Ali (<emalin 
Peyamda neşrettiği makaleler ayni ton
tadır. Bunlardan birisinde Erzurum kon 

gı·esine dair yazdığı §U aatılhır. Milli 
davaya inanmayanların görüılerini anla

mak bakımından enteresartiır: "Mak • 
sat nedir? Gfıya İzmiri istirdat etmek 

ve Viliyatı Şarkiyeyi filen müdafaa et
mek ne memduh ne ulvi fikirler ... fakat 
insan bir parça İzan ile irfan ile dügü • 
nün:e el ayak bağlı iken o i'tirdat ve 
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müdafaa vazifelerimizi öyle ailiha u · 
rılarak ifı edemeyiz. Ancak ıiyasetle ve 
hikmetle edebiliriz. tkantnmzla iüha • 
tımızla devletler gittikçe bunu anlarlar. 
Anlıyorlar dcı ..... (7) 

Saray - Babıali - ve matmu~tın bir 
kııiDu Muıtafa Kemale ve davasına i -
nanmadıfı zibi ecnebi matbuatı da inan 
mıyordu. Dünyanın en büyük ıaıetesi 

olan Taymisin Mill mücadele hakk· ... -!a 
şu satırları Avrupının ne kadar miyop 
olduğunu anlamamız için kifidir: 
"Mustafa Kemal pa'a Anadoluda bir 

hareketi milliye vücude ıetirmeye ça • 
lı§ıyor. Bu ne çoçukcasına bir hulya • 
dır. Bütün cihanın kuvvetine karşı 

Mustafa Kemalin harpten r.zilmi§ otan 
zavallı Anadolunun kuvveti ile cihana 

karşı kafa tutmasının ne hükmü ola -
bilir. Anadolu-da ne kalmııtır. Ne var· 
dır ki bir mukavemet teşkili kabil ol • 
sun,, (8). 

Anadoluda ne olduiunu, oradan ne
ler çıkarılabileceiini Muıtafa Kemalden 
baıka, anhyan yoktu o sultana vezir • 

terine, yamaklarma. hulasa bütün ciha· 
na kafa tutuyordu. Çünkü nihayet bir 

kafası vardı. Ve Türk milleti bu kafa
nın ortaya attığı ya istiklal ya ölilm 

muadelesini anlatnııtı. Türk mi11eti hiç
bir zaman cihanın düşündüğünü körü 

körüne kabul etmemi§ fakat her ıaman 
diltünc;esini cihana kabul ettirmeğe mu
vaffak olmuttur. 

Anı.doluda kaıanılın her zafer Av
ruparun An:ıdolu haklqndaki telakki • 
terini delittirdili ıibi iatiklil mücade

lesinden sonra yapılan her inkılip ham· 

leıi de Türk milletini daha iyi anlcma • 
sına vesile olmuıtur. 

Gerek lstiklil savaşı ıerek onu ta • 
kip eden inkılibın ilk adımı Muıtafa 

Kemalin 19 Mayıs 1919 Samauna çık· 
tığı ıün atılmııtır. 

Buıün hür bir sema altında milli bir 
toprak üzerinde atttinnız sert ve ser • 
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-be ı; t adımlarımııı dı~lı 
1919 da anavatan t~~
tıfı illr adıma .borÇJd 
m~malıyız. 

Cl) Nutuk. s&lıife: ' 

(21 Nutuk S: 9 ıtl 
(3) Cumhuriyet l f'lll" 
( 4) Bursa Kız ötr'~ 

yat öğretmeni Bay JJl ,- _, 
lsUklA.l martından eftl ~ 

AlatllrkUq söylediği tııı 
cuklanmıza öğretınelb"'°J,... 

{~) TUrkUn TeınınulJtıf 
(6) Peyam 3. EylGl· 1tıt 
(7J :reyam a. p;ytOl 1,-
(8\ Tl1rkUn TeJJUll111 ,. 

sıP" 
l~tnnbııl A.'4/İ)e 

,1[a/ı/.:,.11w~indcn: k tJ 
Davacı, Telef!!~ 

Ha.luklr Gazi cadd oc 
tn4ralı hanede mu~utc~ 
rı Refik araaıın~ dl~ ti 
vikiyede KAa.tııa.ne iilf~' 
ve 86 numaralı artı 
zin fekkine dair olat' ,eıı ...... 
milddıialeyh Ref 1,. ,;ıslO 
arıuhali ıured Jceııcli _ .. fllll 

A \ffııpr· _.__..,_,.~ 
nede oturmayıp , 
ıehrinde bulundııfu "uc bil' 
hul olduiu meıruhl~ıtı 
. ·ı ı cta•• ·:.~ . 

rı eçvrı m ş ve , iıt D"'"'.JI 
lehi veçhile arıutıal1~ ,rır,,. 
karar verilerek mcı il' 

aıct' çuk ay müddetle ı 

olduiu halde ''"'!'ıurcıı t 
mUddet bitntiı ve~ 
hine mJsadif cu ııatl' 
da tahkikat icra•~ ddctl' 
nun dahi iki •Y mil ıııud 
verilm!t olduğundan gilt' fi 
fik'in muayyen otan dl" _, ......... . 
kemeye veya tarafırt ~ 
vekil cöndermediii ~~~ 

·ı· CU" kanuni muaınele 1 ·~·lı 
f' et bUP" fi 

mak üzere ke)' •Y 141 • 1 
kemeleri karıununun olısJlııf 
deleri mucibince uan ,v. f 
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'~R 1 ~,~ıh Yedikuyular caddesi 6 No. lu Bahçe 
~k .:;azılı vakıf bahÇ< 

31 
:Mayıs 938 tarihine kadar kiraya verilmek 

li!cri ltrınaya konulmuştur. 
t ltaı~lll~n24 Mayıs 1937 günü saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar müdürlüğü 
S -.__:_gelmeleri. (2697) 1 
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lllı.alarındıl yıldnı 1.pn·UI ol1uWır, nu 
rtade ıııuanu·ll' ı;ıır" ıı .. nfü Kukırnılau 
41Ull ı:e de 1<aıı 11111 'llltılJ rl,)utl ırı ıır 

PARALAR 
• Sterllıı 
•Dolar 
•Frank 
• Llret 
• Delçlka Fr 
•Drahmi 
• 1S\1c;rc Fr 
•Len 
•Florin 
•Kron Çek. 
• Şilln A ~·wı 
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•Mark 
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• Pengc> 
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• Kron l!JVet 
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•B not 
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• ı.oncıra 
• Nevyorıı 
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•Viyan• 
• Madrtd 

4 20'.l:i 
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• Paı1! 
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• Oerllıt l OOi:i 
• varşo,·• 4 1G30 
• Budapeşu 3 977~ 
• BUkreo 107 &1 2 
• Bel ı;'T&O 54 34:1 
• Tokoham., ~ ,443 

• Moskova 

•Pral 
• Stnkholm 

ESHAM 

• iş Bankası 07a rnmva1 

AnadıllU 2370 •Çlmenl:O ısoo 

*Reji ı,w t'1ıyon Del 

şır. Bayrty Ş.k Del 

• Mtrku Be.alı Stı " Balya -
u. sıı:orta Şark m. e<"7JI 

SATILIK ve KiRALIK 
1 - Kısıklıda Kuçakçamlıea ca ld sin 

de Boğaza İstanbula ve den n 
zır fevkalade havadar ve i~ınd 
içilir kuyu suyunu. mütead 

~eyv.~ ağaçlarını ve cam'a ı h v I 
bır koşk hem kiralık ve herrı s t 
lıktır arzu edenler Vakıt pr p 

ganda servjsine müraca ti rı . 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kısıklıda Küçuk aml c ca de i-ı 

de biıylik Uç adayı b he yı '1 vı 
bir ko k hem kirı?hk ~ e h ın satı· 

tılıktır. 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gaıdıane a •iı rın 

lan etrafı duvarlı ve mut a dı' J 

agaçlart ve suyu bulunan bır ar 
ehven fiatla satılıktır. 

1 SATILIK KAGiR HANE 
4 -.Beyoğlunda lstikhıl cadd sine v:ı- ! 

kın Bekar okağ-mda ıo ınum ralı 
9 odalı bahçeli ve aynca Ç<ıma ır· 

lığı ve çamnşırlıgında iki od;ı; 1 ha 
vi kagir hane satı'ıktıı. 

SATILIK KAGiR HANE 
s - Çem~e~lita ta Peykhane c dd in } 

de kagır 18-20 odalı iki kaplı dbrt 
katlı apartıman tertibine elveri li 
ve hali hazırda dahi müfrez daircle· 
ri havi kagir hane çok ucuz 5 tı 

lıktır. 
SATILIK HANE ARANIYOR 
6 - Kadıköy\inde MQda ıcadde i Batıa· 

riye Rızapaşa taraflarında yeni ya· 
pı ev veya apartımanı olup ela sat
m •: istiyenler en son fiyatlarile 

bizz:• t. 
SATJLIK SECCADELER ARANI . 

YOR 
7 - Az ve temiz kullanılmı Isparta 

2.70x 4 boyunda halı ile Acem ve 
Isparta seccadesi olanlar bizzat. 

iŞ ARIYOR 
8 - Yüksek Deniz Ticaret mckt bl 1 

ve 
SATILll' APARTIMAN 

ı daırclı 

birı uç ve d en rt od ı bahçe 
h m m uy \t havı apartıman a-

cele tılıktır. ',l'al p olanı rın. 

iŞ ARIVOR 
13 - Altm 

arı} or ı teyen e-

rın rvı mı e mürnca tları. 

SATILIK KOÇOK APt\RTIMAN 
Bcb k 
i ınde d 

lilcnn rvı ım' e mılracaatları. 
TERCürtE lŞLERl VE DERS 
l S - Fıan ıça, Alnı nca, 1ngıli cedcn 

Turkçeyc ve TJrkçeden bu li an -
larn t rciımcler ve bu 1i anlar ı.ize

n der lcr ka ul edılır. Arzu 

edenlerin scrvisımizc muracaat -

l r1 
SATII,.IK KAGiR KONAK 
16 ..... Ni nta ında l>ırınc' &ok kta on 

be od 1ı Marm.ır . Do a a. Ih· 

lamur. Yıldız ve Mecıdiye koyune 
ka r nezareti f vkdl.ıd i ve a
l artım n tarund t ksimatlı, ha
va ı tcrko • ele trık tesi atını ve 
vıı i btıhçeyi havi kugir konak mak 
tu n 1 000 hraya tılıktır. falıp 
ol nl nn ıervi un ı:t muracnatlarr. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Mcıçkad:ı aktar soka ,ında altı oda

lı ve: b çeyi havi ah§SP han• 
2500 lir vn acc1e satılıktır. Talip 
al nl rın ervi ımı e murac tlan. 

MUHASİP 
18 - 'Bır mue esenin mııhas be ıni i

dare etmekte olan bir bay vilkti • 
nın mu a t am:ınltm içın muhasip
lık aramaktadır. Arzu edenlerın 

servisimi e milr caatları .. 
LiSAN DERSLERi 

n,,, .. 11,ıaı. ;ı M .. ııor. CAFER TA v VA~!! 
'\re nıü e ahmut Nedımın ıl Umumi cerrahi ve sinir dimağ H 
ı ..... -· ştereken 5i , •• ~ta ~bul . mutasarrıf ol- :ı cerrahisi mütehassısı :: d ~ l{alafat lim~na~ıt _ • Pam Tıp ralCDıt'rii~f..~mi. !m_rflii'ft'-::;,~~':':'---:;r,...ah'!"""'vı:11':'e""r--.if-

ı \ attıınd yerınde kıçtan baglı :s Erkek kadın ameliyatları, dımag :: 
ile? 4l.lo gaa ~apurdan bozma 2i4 g estetik - "Yüz meme karın bu-! El • 193!1T~or ı 2 40 ıı:ıektrlk Yrı Saf' h . • • •• ' ' • • • • • D 21) - Tnwı••1 

Bom on ti 9 Telctoıı 

meı:unu lktısad Vekaletinden cark ı 
Ç_ı _§ehac1ctnamesini hai v~ ma•iy 
hizmetlerinde bulnmıış bir genç 
carkçılık ve muhasiblik arıyor isti· 

yenlerin. 

DiKiŞ MAKİNESi ARIYOR 

l 9 - İn ıl ce, Fran r a dersler tec • 
rubeli profc or tarafından mektep
! r, kollejler icın talebe hazırlıyor. 

Ftyatl r musnit. Kadıköy Hale si
neması cıvarında Hacı ŞUkru so
kak No: ı O dı er semtler ıçin 
talıp ol nl rın erv'simize mura • 

c at p V ı ı ı; 

c
1

• -'afi r· 1 ncmı ıstıabında :i ru<:ukluk1arı Nisaiye ve dog-um :! m "0 ıo ıu usu . ,. • " .. • • • • - ıu•um ••ı "'• , m tontlfito teknenin ;; mUtehMSIBI il ı.ttk.OAbl" , •Anadolu ı 40 

k- ?tıiı2a.y~~~ında furuhtu takarrürlH Muayene: Sabahları M e c c !I nen i= • Erge11I tsUk • .ı - " Anadolu il u -
. "'Yll'ıctt ye vazolunmuştur. :: S den 10 a kadar U !İ 112~ ~ M ~nHd hı m ~- · rnuh :: _ ed Ü tl'd' :: s. Erzurum 00 2J - lhlm il A 41 ij 

t •tınci oa arnmcnesi 1860 lira- :: ögl en sonra ere ı ır ::,•--ı, "''••d~•k arıtmna 2
3

•
6

.
937 

ta· ii ııeyoğlu, Pnmıokkopı, Rumeli Han ff ------------= 
ı "a k çarşamba g·· .. 

1 
~ :: No. 1 Telefon: 44086 ........ :ı 

"' 
1 

ad unu saat •• •••••••• ........ •• 
.. ıııhattı ar icra ol k ı ·· ········ ıı t tnenc • . aca tır. Kıvme· --------------- :~-----.,-~--.,-----! suı <'.a rşıın ı ba 

Takvim 18 Mayıs 11) Mııyı 

tııı aıcd· sıt\ın .. d • aeaı. ltdc .. yuz e 7 5 şini bul-, /staııbııl Asliye. 

ıu alı !:emesi ndmı : 

Altıncı Ilu7.·ıı7~ 7 R. evve 8 R. evvel 
~"' ~tır ogun ihal · k .. . ·ıtır • nuı cı at ıyesı ya-
ls anın rnadıg . 
t tlin taahh .. d" 1 takdırde en son 

ttı~ u u bak· k ı ~ a tlc Uddcu .ı almak üzere 1 
~,~:r il arttırrnae temdit cdilhek ikin-

~.~t ~r§ettıbc ~~ S.?.937 tarihine mü-
ıcra gunü ~- t ic kılına k saat 14 den 16 ya 

'"f ra k ca tır V taııa . ılınacak . e o gJn ipo-

Nasiha tarafından Erzurum vilaye

tinin ıusufili kazası Çörkenis kariye
si cami mahallesinde Bahri .oğlu koca
sı Osman aleyhinde açt1ğı nıkahın tes-

·r davasının icra kılınmakta olan tah-
çı l • 1 h. 'k "'hı 

GUn heUşı 
Sabnh osm8% 
Oğle namazı 

lklndl nauıazı 

440 4~9 
•O .. ~; 19 .'3 
• J .ıo ::ı, ıo 

·~ 10 
12 10 

ıo,07 Hi(). 
19 •• 1 19 2i 
21 IJ ~? IÖ 
2 ~-l ~.1l.i 
ı.~8 1 9 

ıhaı tır. Ve .. k.. e edil o gun en çok 
~ •'\:tc_Jt etektir. · 

~lar, ~ahibi ala 
ı h n ı bu t caklılarla diğer ala-

_27 22ı ki.katında: Müddeıa .ey ın .ı ametgcs -b d Yılm geçeo gtınıerı 
ıner.huliyetine bınaen ınaen ave- Yllm kalan .. onlrl"' 

nın :s- ··dd 1 ·ıA b " . . onbeş gün mu et e ı anen te - •._,_ ____ ...,...,. ______ -.! 
tıyenın • 

1
. •. e tahkikatın 25.6.937 cumarte-

'ltsu . ekne " . ~ la Sıle fa· uzcrındeki hak-
"' tını ız ve 

ıgıne v • . ---------~-----
si saat 10 a talikin_e karar verılmış ve 

. ·n bir n•Jshası da mahkeme 
davetıyenı 

Günlük ı_ ir· evrak masrafa dair olan 
·~ı~ ~ınd l nı. b' 
11. .. "'.ıc h e bildi us ıtclerile yirmi 
~"llı~ aıtlar1 l' rtıelcri 1'1zımdır. Aksi 
ıı-t' Sa s ırnan . . ~ ı~ 

1
_ atış bed . sıcıllerile sabit ol-

tıı otala elınin 
l ~ t\tg'lt caklardır . paylaşmasından 

t 
t, f ttı, f.. · Bılfımu .. ~ tra --ner h' m mutera-
ıyt a· g. harcı ıs~edarlara ve dclla-

ıttır ve lırna ~ '\rt · n masrafı müs-
ıııı brrrı 

~ tn a §artn 
~ıı fllah,_ aınesi · . A llıı~tı "'eme . ışbu ılan tari- -=--=-== 

"h r. dıvanh . - - llliıı..I 1 E V 'iııtatıp Ola anesıne talik T lJ f! . : Z ı-.. 
~ 1\ ~liıd ntarın kı .. ok ki dünyanın en ~ ~l'lt he Yedi bu Yrneti nıuhammene• Şuphe y clır Değerli ya· 
'ıtı ~l b· anıilen o çugu n:sbetinde pey büyük roınancısSa •. Berkeın ta· ~ 1~an gun v . zıcıınız Süreya ını ·ı "ILK-lb~. - Stılt Yoluna e saatınde 1s- d'li · e çevrı en ~~t "nah a deirei h rafından ıEıJ.ERınız 1 1 "LIZA,, 
-

1 
1'les· nıet b' . ma susa- BAHAR 5 ,, ı e 

t 1 b ırınc· 

. :ne asılrnıŞ bulunduğundan 
<lıvanhanes l . "n ve saatte stanbul aılıyc 
muayyen gu 

1 k k 
mahkemesinde hazır bu-

alrıncı ıu u . 
k 

. takdirde gıyabında ttthkı· 
lunması a sı . . 

d
ileceg· i tc blığ yerındc ol-

kata devaın e 
.. ·lan olunur. • 

mak uzere ı (V. No. 22072) 

RADYO 
Programı 

ôCLE ın:şntYATl 
Saat 12 30 Pi ki Tbrk n 

Ha~&dlS 18 O lluh 1 pi 'k n r 

rııu,. a katib' ı sulh hukuk b" "k romancının en caatı :~e 937 21 numa- romanı bu ~~u Bunları nıutla-
cın olunur. güzel eserlerıdır. ' k k uz orkestr. 

ıoı:ır . (jb (V. No. 22071) ~o uyun ~·------~::::::::: sı.at 22.15 A 

tt q (J Jlv ·- .... ,,. p 'cc. . dok f ()ru D ,.. ____ ... opera ve ope t ı. li eııın A YAN ------::-:-, ---~c1ıı1:r ..... gi.ın 16 tasagu N 1 ŞAN ZAY •u • a . .3o dan Yüksek lkbsad ve Timet okulun· 

~lı ~ara 3 }'a:e apart 20 ye kadaı .. ak~anıa ı.adar 1 h . "' d m 

1 

Hastalorını hcrı;un :· r vanınd• dan aldı m !284 num.ı<• • uv<yct va· 
..... ''•ıı .. ' haaıaıa. n O.mdo da;" lleyo"lu Tokothy•n o•• ı . • rakam• ,ayi etl m. Yeni ini a!aoa ımJ'n 
~~.. gunı ını k l 1 o • • r. ...-.nrnlı mu .. · ''e "' ı 1 "" ede< htcktep sokak 3> nU••• csk:sinin hUknnl yaktur. f\ il{ tul 

(V. No. 22066) ıı.,,,.,d.,. den 20 ye k•da• 1 yeneh"eslnde tedavi eMr. Jj 
lill-•- Tel: t084~ --

9 - Singer veya Navman marknlı a 
kullanılmış el veya a;-ak dikiş m 
kincıi olup da satmak ı tıyc 11 

rin. 
SATILIK KAGiR iKi EV 
ıo- §i~lide Şifa yurdu civarında 9 

katlı beşer odalı bahç te k v 
elektriği vahi iki ev çıok 1IC lt' 5 

tılıktır alm:ık istiy nl rin. 
SATIL1K MOF.REZ ARSAL\'R 
ı ı - Maltepe il Bostancı ar s nda'< 

Kiıçiıkyalı istasyonu iı ıis ·li· d ı., 

parça miıfrcz ar a t mımı 20 000 

arsın fiatlar uygundur 

Mühi 
Aşagıdaki hizmetlerden bırıne ihtıyııç • 

ları olan1ar. 
Bir Telefon 

SATILIK EV ARANIYR 
olundan Bostantıp adar 

hada 3 - 4 odalı b hçeli 
tıl k 1 ir C' aranı or Sat· 

20-F ner 

nl ln n fi at ve eve 

da r ı h ti ıle servı ımi c mura -

ca tlaı'ı > 
l3unJarı lın k v a satına~ 11tivcn· 

lerın Ant ra c ddc n<lc VA KIT Vur • 
dund.1 VAKiT Pr P nd ı servi ine 

nıtirac.<ı tları 
x: r 

ol yha lar 
ek 

el ere erv ırnı le 

Bir n1ektup 

VAKiT PROPPGANDA 
• • 

E V 1 Si 

Okuyııcularrm•z:ı hi m t olm · u· 1 

zere aşagıdaki hususlarda ken ıl rıı 
Jazım olacak kola> J ki rı k ıı 
dü";.ınup halledecek, ı 1 rı'l 

tir: 
ı - Mobilya, eşya ve Jıre 

ya almak i tiy .. nler, 

2 - Kut'p, muhas.p. hi met i, a ı, ı ı 
isti} enler ve bu hi%metlcre t;ılıp o a 

lar. 
3 - Kiralık, satılık ev, part ma 
kan, magaza arayıınlar. Kiral m • 
raya vermek. Almak ve} a atm ı 

ti}enl r. 

4 -Ders 

ler • 

k sntsnak ve n iı .. 

mr 

er t alın· 
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ALL - NU ~-----· V- y 
SINE.KLERJ, SiVRi SlNEKLERt, GÜVELERi, PiRELER!, TAH· 
TAKURULARJ, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLER1, DEPO 
EDb..MJŞ YON ve TOTONLERE MUSAllA T OLAN HAŞARA
TI SOFRELERlNI ve YUMURTALARINI kamilen yıldınm sür

atiyle kökünden imha eyliyen 

Amerikanın 

• 
Fabrikasının maruf ve Dünyanın 

Her Tarafında Milyonlarca Satılan 

Y- y 
na.m mayiini kullanınız. Hiçbir tarafta eke bırakmaz, etrafa hoş bir ko. 
ku saçar, fevkallde müessir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve her 
keseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Ayrıca daireler, 
mezbahalar, hlUltaneler, ve perakende eatanlar için otomatik musluklar
la mücehhez çok elverişli 4 ve 19 lilrelik saç bidonlar'1a satılmaktadır. 
ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

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

•--• Deposu: İstanbul Ecza deposu, ~ir Efendi caddesi. 

lnhjsarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur 

alınacaktır. İmtihan İstanbwda 31.5.937 pazartesi günü saat on üçte Sirkeci. 
de İnhisarlar memurin kunıu binasındayapılacaktır. İmtihana girmek istiyen. 
lerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti ha.iz olmaları gerektir. 

ı - L&akal ortamekteb tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli" bitirmi§ olmak. 
3 - 21 yaşından ~ ve 35 Yll.§ından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsızlığı bulunml\mak. 
5 - lyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 

fmtlban mevzuu şunlardır. 
1 - HESAB: Adadı mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tenasilp, Faiz, 

likonto. 

2 - a:ENDESE: "Satıhlar, hacimler.,. 
3 - MUHASEBE: "Usulü deftert.,, 

4 - COGRAFYA: "Umumi ve Türkiye", 
5 - KİTABET: "Orta tahsile göre., 
NOT: 

A. - İmtihana girmek istiyenler §imdiden bir dilekçe ile ve evrakı mUsbi
telt"riJ..? üç adet fotoğrafla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat et
melidirler. 

B. - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasmda Ecnebi 
UMQına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap verenler tercih edi
ljr~r ~27.3~, 

~ürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan baıka: 15.000, ı 2.000, 1.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 000) 

iki adet mükafat vardır. 

lirahk 
liralık 

Aynca: • (3.000) liradan bqbyarak (20) liraya kadar büyük ve kü. 
çiik birçok ikramiyelerle aınortileri havi olan bu zengin plandan iıtifa
cle etmek için bir bilet •lmaktan çekinmeyiniz •.• 

Başvekalet istatistik Genel 
Direktörlüğü 

Eksiltme ve ihale komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan İJ genel nüfus sayımı netice· 

terini gösteren Franaızu ve T\irkçe yazılı batlık ve sütun tertibi kamilen yek· 
neuk 20 cilt eıerin baıkmdır. 

2 - Beheri 16 sahife üzerinden HO forma tahmin olunan 20 cilt eserin 
her birinden ikiıer bin adet baaılacaktır. 

Formaıı 35 liradan 4900 lira baıkı bedeli tahmin olunmuıtur. 368 lirahk 
muvakkat· teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Ekıiltme 1937 Haziranın 3. cü Perşembe günü saat 14,30 da Umum mü. 
dilrlük binasında toplanacak komiıyonda açılauktır. Açılmadan bir saat evvel 
sarflann komiıyon reisliğine verilmeıi lazımdır. 

Bu baptaki tartname ve nümune komiıyon katipliğinden istenebilir. 
(1083) (2462) 

Devlet Demiryolları Avrupa hattı 
9 cu işletme müdürlüğünden: 

22 Mayıs 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa Sürat katarla.rile Trak
ya katarlan ve gerek tstanbw - Kilçilk Çekmece arası Banliyö katarları yeni 
va:kit hareket cetveline göre işlemeğe başlıyacakla.rdrr. Bu katarların kalkış 
ve varı§ saatlerindeki değişiklikler hakkında istasyonlardaki afişlerde tafsilat 

vardır. 

Banliyö katarlarının seyrü hareket saatlerini gösteren cep cür.danları gi· 
te1er'dt Mtıhr. 

ve şubelerinde veresiye sar 
Fiatı 240 kuruştan baş 8 

- -
{ 

KUMBARA 

ZAYi 

4300 numaralı ve 3.4.36 tarihli ara
bacı ehliyetnamemi zayi ettim. Bulan 
Eminönilnde lokantacı Bay Ömere ge-

tirdiği takdirde memnun edilecektir. 
Eskisinin hükmü yoktur. 

Hasan oğlu Mehmet 
(V. No. 22070) 

satıl bl : ,.sP' 
Neşriyat DlrektıirU: ~ 


