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~-KURUN--
Hizmet kuponu 

Bu JNponu ıazet• ldarUIJJ• ıeurenler: 

1 - Küçüle Ulnlanıu paruas butlra'lar. 

2 - Kurw11m bekimlerln• param llütmıl 
lıJ'lar. 

ı - HukUk n man mQpYlrlerlD• ba 
ttırlU kanun yollamu paruıa .orup atrenlr· 

Ankara, 18 (Telcfoola) - 19 mıyıı 
gençlik ve spor bayramı için hazırlık • 
!ara devam edilmektedir. 

Bugün (dün) Ankara ıtadyomun -
da büyuk bir prova yapılmıt ve Maarif 
Vekil B. Saffet Arıkan da hazır bulu• 
narak, lbımgelen talimatı ve emirleri 
vermiştir. Bir aralık Dahiliye Vekili •• 
Parti Genel Sekreteri B. ŞükrU Kaya 
da gclc~k. hazırlıktan gözden geçir • 

mittir. 
Yarın (buıtin) Ank;:ra ve fatınbul 

radyoları 14,30 dan itibaren bütiln te • 
zahüratı nakledecektir. 

Saat 15 de Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kayı ve on· 
dan tonra Bolu meb'uıu B. Cevat Ab • 
ba• Gürer birer nutuk ıöyliyecekler • 

clJr. 

BUkreften ayrıhrken ... 

Hariciye Vekili
mizin beyanatı 
Cenevre11e f agdalı 
çalışma ilmidlle 

~-..... _...w.;;;IMOlll 
Romen .kaynaklarından ıeJen ma • 

lGmata ı&re Hariciye Vekili Tevfik 
RiiftU Arasın Bükreı ziyareti çok fay
dalı ıemereler vermiıtir. ikt11adt konut
malar çok ilerlemittir. RUttU Araa Ce • 
nevreden dönerken tekrar Bükreıe ut· 
rayıcaktır. Burada Tiirk - Romen ti • 
caret muahedeıini imıalayacıktır. 

RUttil ArH kral tarafından verilen 
bir ziyafetten ıonra odiyauu kabul o • 
ıunmuıtur. Bu odiyıuı iki eaat ıilr • 
mU§tiır. Burada ıc.adeniz, Botaılar ve 
Akdeniz ıneıelelerl konuıulmuıtur. Di· 
ter urıf tan hkenderun meeeleıine te -
maı oJunmuıtur. BUtUn bu meseleler U
zerinde Cenevrede mUıterek surette ha• 
reket edilmeıi Jcarulaıtmlmııtır. RUt• 
tü Ata• odiyauıtın sonra Sovyetlu Bir
litinin Bökreı elçiıl Oıtrowaki'yi siya• 
ret etmittlr. RüttU Ar111n Cenevrede 
bulunan diğer deYlet adamlan ile mU • 
him temıılarda bulunacağı e&yler.iyor. 

HARiCiYE VEKILtMIZtN 
BEYANATI 

Blikreı. 18 (Huıuıt) - Hariclyı 
Vekilimi.& Bilkreıten hareket etmu • 

den evvel Romanyalı ıazetecılere ıu be-

yanıttı bulunmuıtur: 

"- Bükreşe birçok defa ıelrim. Her 

Türkiye ile Sovyetler Birlili arı • 
ıındaki mükemmel munaeebet, ıulh e
serine yırdım eder mahiyettedir. Mıl • 
letler Cemiyeti bir mecburıyettır Bul • 
sar - Yucoalav paktı tabii bir ıeydir. 
ttalyan - Yuıoalıv paktı kat'ıyyen 
Balkan paktına dokunmamaktadır. h . 
kenderun Sancagı meat:~ıinin önumüz· 
deki Cenevre toplantısı cın11ındı katı 
surette halledileccfiı .i zannediyorum. 
Bu ıuretle Fransız - Turk doı luk 
b~ .. ı rı 5rkıla~tırılmıt ol caktır ,, 

Doktor Tevfik RliştU Araı, Cene• • 
reden donilşiınde, Bağdadı, Tahr•na vı 
Moıkovaya ıidecektir • 
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Orta Avrupayı av1aliiak için, umumij 
harpten evelkhP:üCadele de~am ediyor1 

Yazan: 

G • . P. -GEN0.1' ~, .Profesör 

Sen ]ermen ve Triyanon sulh mua-ı Diğer taraftan Yugoslavyada ecre • 
hedeleri, eski Avusturya • Macaristan yan ·eden m'eseleler de daha' az ent~resan 
imparatorluğu topraklannı'Büyük Harpl değildfr:"Kon't Ciano'nun Belgradı zi _ 
nihayetinde parçala:dı. Tuna havzası, ve yaret:nden sonra , Y~goslavyanı.1 bey • 
orta· AvrupadaJ<i bu topraklar üzerinde nelmilel siyasi veçhesini yeni bir istika. 
teşekkül eden küçük devletler arasında mcte doğru çevirdiği ve Küçük hilaf • 
bir uzlaşma yapılması için 17 yıldanberi tan uzaklaşarak Berlin - · Roına mihve
uğraşılmaktadır. Fakat, sarfedilen bu - rine yakınlaşmak istediğine dair umu
tün gayretler yalnız boşa gitmekle kal- mi bir güphe · uyanmıştı... Paı~:ı. Prag 
mayıp orta Avrupa, en tehlikel.i bir yer ve Bükre§ gazetelerinden birçokları bu 
haline getirilm~tir. Avrupada çarpışan şüpheyi açığa da vurm"'§laıdı. Bu gaz~ 
muhasım cephelerin Tuna havzası üze • telcr, Yugoslavların bir takım reel men
rindeki ldiplomasi çarpışmaları devam ra·at~er mukabilinde italyaya yakınlaş • 
etmektedir. Çarpışan gruplar, Yugos - tığını yazmı§lardı. Çekoslovaklar. Yu -
lavya, Avusturya, Macaristan· ve Ro - goslavların bu hareketine mani olmıığa 
manya. Uzerine, .açık veya kapalı bir çalıştılar ve Belgratta bu ıneliele il~ ala~ 
şekilde, hedeflerini tevcih ederek, bu kaaar . siyası · •kar9ı!;.ıımalar Y" ~. 
hükumetleri kendi taraflarına kazanma'· Dokto·r·· Benefih B;';radı ziyşrç~i bir 
ya çalışmaktadırlar. ııemc:re : vermedi-. ise d,ç, Çckoslovı!kla • 

M'aamafih) parçalanan Avusturya - rın yarı resmi gaietesi, on bir mayıs 
Mccaristan imparatorluğu topraklarım tarihli sayısında, otoriter hilkfımc-tle • 
yeni bir teşkilat altına alabilminin müm rin, Küçük hilafı dağıtmak için yaptık
kün olmadığı da 17 yıldanberı anlaşıl - Iarı teşebbüslerin suya· düştüğünü ilan 
mıştır. Bu topraklan a~ırlarca hakimi - etti. Bu gazete, doktor Stoyadinoviç 
yeti altında bulunduran eski impara - kabinesinde nazır olan öoktor Koro -

torluk yerine, orta Avrupayı teıkil eden şets'!n ·~rganı olan (Slovenets) ç-azcte
acvletJeri birleştirebilecek yeni bir for- sinden bazı cümleleri alarak misal gös
mül bulmak imkanı yoktur,_Çünkü, 1914 termektedir. Stoyadin'oviç'in Romayı zi
ve 19.20 yıllarında toplanan Paris kon - yaret edeceğine dair deveran eden ~a • 
fenosları, orta Avrupa meselelerini öy. yialann · bug'ünlerde.ı arkair kcı;ilmiştir. 
le karışık .bir şekle koymuştur, ki, Tqna Romada ·bu hususta hiçbir §ey yazıl • 
havzasr.ndaki devletleri doğ~udan doğ • 1 madığk gibi, Yu'goslavya· ile Macinistan 
ruya bir ~raya getirerek anlacıtırabil ~ 

:ı arasın;da bir 'UZlaıma yapıfocağına dair 
mek ,yolları kapanmı§, galiplerle;, mağ- birkaç hafta ~vvel söylenen iöıl~r de, 
liıpl;ır arasında derin uçurumlar k;ızıl • artık tekrarlşnmamaktadır: Eğer, Ma _ 
mış : .v~ arazi ihtilafları mudil: bir şc1de caristan:ile Yum>slavya arasında bir ya· 
- ~· .. ·ı~uı::~uL . Orta Avrupa tlc• ',etJ,.rini, · - "' kınlık vukua gelmiş olsaydı bu hare -
iktısadi menfaatler icabı yakınla§tı~a - ket, Yugoslavların harici siyasetlerini 1 
bil~cck r_notifler .her ne kadar elle· tuttı- • değiıtirdiklerine bir .altm·ct olarak ":te. 
lab:Hr birer hakıkat olarak ortada gö - ı~'-k" d'~ k p · 1 p 1:1··k 

• • • • • • A • 4A ı e ın:oe ve arııı e, rag vı: ~u · 
runmekte G,f1e, ~n • ~ıyalt aynlıklar ~wı:jt\philcr <hltt:ı sok fctıclat .. ,,ad':rt.-

mevcutken, iktısadi bir anJaşmanm ya,- ı. tı ... ıhalyw :" hüliaradaqnın ıııntkas ~ 
pı~aet_.,da mümkirt. l. dtğildir • . ~ilyül< • , . , • · rf'· 
devletlerin yekıdiğerine muhalif olan , • ($f:tn,u: 10 uuoıı sa.yıfa<la) 

. ------ ·----=-=----=-- _ ___=-=:::;,__ - -- - - -

HabeŞıstan için yen'ı bir 
idare merkezi 

_Habeşistan 1talyan1arm eline geç· -
tikten sonra, bu geniş imparatorluğun 

idare merkezi, yine eskisi gibi Adisa • 
baba intihap olunmuş ve İtalyan ~e -
murları. burada çalışmağa başlamışlar • 
dı. Adisababa, deniz sathından 2500 
yüksekliktedir, Bu kadar yüksek bir 
yc:r beyaz ırkın ya~amc:rur.a elverişli gö
rülmemiştir. İtalyan memurları bu şe· 
hirde sıhhatçe sok. mutazarrır olmu§lar 
ve alınan bütün teduirlere rağmen iyj 
rapdıman verecek bir jekildc çatıoama· 
mışlardır, Burada ~;ılışanlar vücutlerinln 
ve zihinlerinin ~ok Çilbuk yoı:ulduğı.ınu 
hisşctmektedirler. Bunun için Adisa • 
babadaki lta\yaqlar Romaya mürcıçaat 
ederek Ha beşistanın i:lşre nıerkezinl 
Desiye yahut Erga Alem gibi cjah.t dllı· 
lük ve deniz sathından pelı:· ylikıs,k ol • 
mıyan bir şehre nakli arzusuıiü" gôster• 
mişlerdir. • · · 

Kumar hak~anda bir kitap 
Beynelmilel sp,or klüpleri reisi gene

ral Polovtsof, Londrada İngilizce bir 
kitap neşretmiştir. Bu kitibın•:tı Monte 

Karlo'dan bahseden general, bir İngiliz 
mUhenclisinin Monte Karlodaki oyun 
ııiatcmlerlnde sahtekarlığil mani olmak 
için yeni bir usul buldu~nu çiinlçU, ku-

Nel•rden korkar;arnMt 
Tarihi roller oymyan bazı şahsiyet -

lerin en çok hayV'anlar ve çiçe'Jderden 
hazctmediklcrine dair Alman aaıeteleri 
nümunele.r ıöstcrmektedir; 

Mareşal •de Brez, tavşan görünce ak· 
1ı başından gidermi§, Fı:ansa kralların· 
dan üçilncü Haynrih kedi olan bir oda
da oturamumıı, Tiho de Brage tilki 
görünce bütün vücadü titrer ve çrk kor 
karmış. İtalyan şairlerinden Favoriti çi· 
çek kokusuna tahjlmmül edemezmiş. 

Piyer d'Apono peynirden ikrah t-der -
~i,. bunla~ın ar•ıında en enter~ıan o -
lan Moskof çarlarından ikinci Yuvan • 
dır. Bu" hUkUmtlar, 1Uıel kadınlardan 

hq•etrneı v·e nefret edermiı. 

. Zencl'erın peypmberl 
·. b•r••I etli 
• "tliht baba,, aaı vırn,n ve /.meri · 
kıllı zencilerin per,ıımber tanıdıkları a
dam. bundan bir mUddet evvel, ayin 
y.Jpmaktan ıuçlu olarak mahk~mevc ve
ri\m1ttl. Son .ıelen hıberlere &öre. delil 
kifayetaizlliindcn dölıyı, beraet et -
miştir. 

mar rolet~ılarından· birinin t~kerleğ:,. 

de bir oyuncunı.ın aaht~klrlık y•parak 
7 milyon Frak kazandılını ve itin aslı 
öircnilip tekerlek tc'pJ!il edillm;eve ka
dar oyunc11nun kaçtılmı yazmaktadır. 

menfaatlecl ile, yine· kendi 'atalarında .. 

~2~~~~~eg:~~"!~ı~;~üiiic:~:=~~;~~e~ ln·g· ·ıı·ız· ita y·aw· n' ..... re":. ka··. "b' e· tı• 
~.~:~~~e:~::ir:~i~;:~:~ ?ı~:~:s~:~:r~~~ . • . . • . 

:~~:~~ç~::~~7:·~d~~~~bfr~;~mi~~ gittikç· . , . i d ~tleniy. or. 
Byyuk. devletler arasında mUnase - • . . . 

bat gcrginleştikçe,~ücadele daha §İd· J •l • ••. f l k Af t • . · .. 'İ::' •ı • t. • •,. · A l l · 
adenecek, ve . bu. küsük hük.u~etıcri ngz lZ 11J,µS em e a nezare l r 1 lS tnı rap .ar fl 
kendi taraflarına kazanmak :ıstıyecek · d k • J k k . ,. h d • l 
mu"hası{Il j~i cephenin f8;8-1İyeti, Tuna . Yahudiler arasın a. fa sım . e ere an l a ıse ere 
hav.zaşı anlaşmasını akiın bxraktıfqcak- •h · · · k. -J · 
tu:. • .. • bir nı aiıel verme · nige1inüe~; ·-· 

İtalya ile:. Almanya qukumctlerı, A- ... .. • '.:7 . 
vu~turyanıri Küçük itilafta ya~ınl~§t?a~ Kuı:lgı ..... (F{usu~i) r- Mussolininin 
sıpa mani . OIJlrak kendi ~Uf uzları altır.- Afrika ziyaretinde islim aleminin mü • 
!da .bul~ndurma~ maksadile _bütün gay - · dafii sıfatile söylediği sözler, Arap ale
retlerini sarfetmek.tedirler. Avusturya • mi üzerine ~esjr!ni_ gösterme~«; gecik ~ 
ru:ı Çe~oslovakya ıle.,anla~asına bu ~ki memiştir. Filistinde bir det'ece yatışmiş 
büy ük .hükumet b~lhi\SSa. dıkkat .etmek- olan sinirler tekrar geq~inlcşmiş bulu -' 
tedirler. ,. nuyor. Araplarla yahudiler uasmdaki 

Çekoslovak başvekili Hodza'~ı~ Vk münafe.r~t.'Filistinde .Y.eniden birkaç ki· 
yanaya yaptığı ziyaret, Sehuschnigg'in şinin ölümüne sebep olmuştur. Şimdi 
Ven ediği ziY.aretj ile, neticesiz bırakıl - Filistin Arap istikliilcileri bir yıla ya -
dı. Bu suretle, orta Avrupada fransa ,- . kı11 zaman!i~nberi <;ievam etmekte olduk
Rusya ittifakının en güvenilecek bir lan .mü~adekyi, yahu~ilerdenJ:ıaşka İn
mümessili olan Çek.:slovak hükume~ · ::e gili~ler j.izerine ;de .tevcih etmiş bulun. · 
J\ vusturya af~!,!ld,~i.sakmlaşma bağ- maktadırlar. İngiltere krallık tahkikat 
lan kopa~ıldı. Çekoslovakla_r~ .me.rke,zi ko~üsyonunun t1i"ili~tinde y~ptığl . !Ot -

Cenevredc olup 1935 yılında kurlı1iın kikle.rd_!,~ . aon!a, _ Filisti?in. .A.r!lplarla · 
(Slov~ heyeti) nar:nınıdaki . bir Sloyak ya~udiler arasın?~ taksimi için l..ondra
teş}dl~tı ı:a;-afından : da~mi qir .i~h~m al- . da ,bazırlad~ğı iProJe,. ~r~~l.ırı. oJduğu , 
tında bulundurulmaktııdır. Bµ ~ te,ki\ata . gibi,sahudileri de:. mcm:mn etrr.emişt,ir. 
göre, Rusya ile Çekcslovakya arasında : Balfor b~yanname~inclw ~aa

0

dolunan müs 
imzalanan 9s\teri muahed~ ahkam~le ta kil: yahudi devleti planı. bu prı:ıje ile 
Rqsy~İıın, Çekoslova.k topraklarının on:: suy~ dü'Ştijiü: iç~~. di!nya .li:zün.de~~i 
iki yc:.~fode ask~ri tayyare kara~g~hları · ·~tün .. y~ud,iler..fn.~i: : !erin b\,ı proje
tesisine mUsaa<;le olunmuştur:... , : si .aleyhine _faaJiye~e geçmiş bulunmak -

Böyle bir itham altında . bulundu - taclırlar. Yahudi alemi, ~lJOO y1l~anbcri 
rulan Çekoslovaklarla, Avuııturyan;n müstakil yahud( oca~ı için beslediği ha· 
yakınlaşmaması için. Romadan gclen ih- yal!ı:ı b~ suretle akitrt pırakıl.:ığmı gö -
tarlar, ViyahaY..l . . ister, ~stef!te_z itaate rüİıc~ •. be~ . ra~ttaY.a .~Ür?raat' 'l.'e bu. 
mecl.mr, ~.tti: J:"o,nd.radan dö~erken .~ari- projc;l'!i" ta~bike .konülmam.ası · için eljn
se' ug/aya~ak ' olah' Avusturya heıriciye deiı ·g_elen bütün gayretleri sarfctmcğe. 

.. • • • ' ' • .. • • .. : ••• .. • r 

na:z!~J, .~rafısa haf~ciye !1ez~reti ilt' ,ÇO~ : karar ve.r~İ§ gib:dir . . İı;tgilizlef, F'iJis • , 
mühim görüşmeler yapacak ve b l g~ ' • . tinı&e1ci karışıklıklaI1n diğer Ara!" mem-. 
rÜ§"?~l~r. orta Avru.Pa üzerine tesir y~p lek~tlerin~. ve. pi1h,assa !1indistan jize • 
maktan hali kalnuyaeaksa da, Roma - rine yapacağı kötü tesirlerden çekin 
Berlİ~ ~ihv~ri ara.sı~a sıkıiıp kalan A - . dikleri için, mute~il ~Ü§Ün~n Filisti!1 a
.utturya hükitmctinin harici siyasetinde raplarının taleplerini ·· · ·e getirmeğe 
istediği şekilde hareket etmesine artık ·~:-.rar vermiı gibi görilnmektedirle· . 
meydan verilmiyecektir. Yahudilere de, Cemiyeti Akvam mües -

· Kudiıs m.iif f.t.O,<tü . 

' lckit ilcıare~i J>u etaalirı lıti~~ ede -
· rek Fiİiıtini" Araplarla yahudiler ara -
s.ın;:la ikiye takıim y~ b_µ ıuretle kanlı 

•'hadiselere Jiihayet verd{rnıek istemekte· 
dii. tniiliz porJesine 'göre, Filistin sa -
liillerinde kurulac:u olan yahudi dev -
le!inin g~ııitJiği, J 31360 kilometre -nu • 
r!bpaı ve umum nUfuıu 535 .bin ki§i -
den iba~et: olacaktır. Bu ·nüfusun 30.9 
bini yahudi. 207.000 i de Araptır. Arap 
de.vlct idahilinde 57 köy~c 18.580 k:~i 
kalacaktır. boğrudan doğruya İngiliz 
himayesi altında kala:ak olan J< udüs 
ve Yafa gibi tehirlerde ise, 262,000 nü
fı.ıŞ:bulunaca~tır.' ki. h~nlann yü:.-. bini 
yah.ud\dir, B1:1.P.;o,;.: t.atbik •.ahasıpa ko
nulacak olursa 1ngil.tere, Filir.,in top • 
raklaqna mücavir. _Arap milliyrtper _ • 
verleri ile Aı:ap aı~mini~ mem!'uniye • 
tini ·kaunmış ve. İtalyan propaganda -

• f 

aıria kalın bir duvar. sc:kilmif: bunda 
başka. Muıul petrolJeti ile, İran körfezi 
ve Hindistan yolları da emniyet altına. a• 

sesesine karşı alınan an~ajmarıla~ dahi
linde bir ocak .temin edilmekte 'ise ıde, · 
bu, yahudilerce şayanı kabul görül- .. ~. 

mek.tedir. ing.iilzler, · ·Maverayı' :Şrdü11' 
emiri Abdullah .Hiiseyniyi • IC~ndilerine 

lınırut olıc:aktır. FPi~tinde, Kudüı ınüf
tü3Une aleyJıtar olan ıquhal:f Arap par
tileri lngiu.lerin bıJ. _pl~na taraftar • 
dırlar. (lıtiJdll) cere1,Jnt tarafur.ı olan 
miıft\i taraftJr\an iıe incilizlere karşı 
müoad.;~ye devam .ohınm•ıuıı ~ıtemek· 
tedirler, F•!Ut. me~le, lncilia krallığı 
mi\dJfu pliİ}İannı v~ ·ınndistl' ' volla· 
nnı aialqıdt[ ettiii için,. çok anühimdir. 
BinaenaleY,h. A.rap ve; yaau-Ji, her iki 
milletin)ateğindca önce~ .Bri~ny• im -
pa.ratorluğunun menfutleri m: ""!uuba
histir. ki neticede, bu menfutlerin heri 
şeyin f evkıne çıkac:aklan gayet tabii te- · 
lakki edilmektedir. Mehmet SADIK j 

tarafta~ bildikleri için Filistipin biı kı~ 
mı il,e Maverayı ~ı;dün topra~la,nnı bir-

leştir~r.ek burasının hükümdulığına E-. 
mir Abdullahı getirhck istemektcıdirler. 
El}lir AbduJlah •. Kudjis müftüsünüıı müt 
hiş bir düşman ve rakibidir. Filistin A
raplarından birçoklar ıda Emir Abdul • 
!ah taraftarıdırlar. İngiltere müstem -

Lord srıo'd 
öJdiJ 

Eski !ngiliz nazır1'~.r 
Snowden 72 yasında 

' .. kalP 
15 mayısta Londrada. 
olmüştür. 

kk'° Lord Snowden çoeıı Jll 
dUıerek ısakatlannııştı• .• ~' 

· ·0 1 ıP'~ 
alil olan genç. kemJısıeraıif ıff 
ilimleri öğrenmeğc v ıoc" 
tı. Mac Dona1d iktidar . eel _, 
d.ğ. . . bir aıahY 

ı ı zaman, ıyı Jı• 
·ınr ar 

çı olan ve en saını , 
S wdell c 

bulunan Lord no 1931 
· · Fakat. ·~' zırlığını vermıştı. . et»!' 

d' sıyt• 
den, Mac Donat ın , •• •• 
~;,,,..,. .. ı. '--'-:--..ı-- en iyl •' 
k~f.arasınd; kalarak M•' 
kendiııini nazır yapan 

kit et.miştir. 



~nnıanın . genişletilmesi 1 
· G •• •• ı • llJdr . · unun meseıesı . 

C8r8J8D.1 '8r Ort~~kullarda - t~l;b~ -,:;iÇi;;-iô~v~ffak olamıyor? /(. * 1 z •==--i . 
.:~"0ca ıuhani 10rk aile cami•- ı Kabahat progr· amda mı? 
'"" fllllladıkları sının cemiyet kıg- . • 
fit .~;rde bir mes- melini koıumak 1 · • • · ' 
ltıı e Yuvası leş- için bugilnkil mev BugUnUn ve yarının bu en mUhlm davaaı h•kkınd• muhtelff ilk, orta ve 
l11ı:e idanıesine zuatımızın ipka- llae öiretmenlerlle ldarecHerln flkfrlerlnl almakta devam ediyoruz 

iJn l/Oklur. ~l laraftarıgım. İlkokuldan orta okula ıcçtn talebe· BUGÜN TALEBEYi AYNI SEVi- siteye kadar gidecek yol, arada aıçra-
lııın g . . k ler niçin birdenbire duraklıyor ve ilk YEDE YETİŞTiRMEK MOMKON ınalara meydan vermiyecek çukurlardan 

lııda açu~enı§letilmcsi,. mev-ı ra mes'ud bir &ile yuvası urmamıza ·Okulda ver<likleri randımanı veremiyor· OLAMIYOR dikliklerden kurtulmuı. tatlı bir rmyiJ 
J:>uıı a K•tnız ankete devam imkan yoktur,, dedikten, bunu mukır lu~.. f:rf Pnbrri ortaokulu yardirekıörii ile gittikçe yükselen temiz ve düzcün 

~e :say ~~t Bay Abdülka. ve muterif olduktan l()lll"a artık malı- Bu mevzu etrafında açtJfımız anket İlkmektep talebesi ı bir yol olmalıdır. 
JeJı Utı.ıll.tda.n nı.ıı Kıvırcık ile gö· k lerin ''Bir gUn olur belki barıftr, kültür muhitinde büyük bir alaka ile 8. '111:.rı//ı·r de :öJfo -.•öylemi~·ıir: Öfrencilerin pıikolojiıi lizerinde en 

fııcte, di~ bırJncisi geni§lct·[ en:ı:ebiJinıiniz, na.zarJyelerile evliliği karıılanmı§tır. Onun için bugünün ve •·- Bence ne fena teıir yapan, onları yorup bıktıran, 
b geri aleyhinde bulun- ~~e ettirmek' musib değildir. Çünkü yanrun en mühim davası olan bu mese· ,.. proıramda ne d~ meyüı eden iıte bu çukurlar vediklikler-
~ ~Çtuıun . 1 evlilikten ma.k.sad aile Aadeti huzur le hakkında öğretmenlerin.fikirlerini al- muallim de kaba- dir. Der• bir ilaç değildir, zorla yuttu· 

,.,_Oruı: l'llÜtalealarını ay- silkiınudur. Saadet muh~l olduğu · mafa devam ediyoruz: hat vardır. Anca!f rulmaz. Öğrenci onu seve ıeve almaJı-
'-'ltıiJ ~•VJrcı ~ 

1 

::lde bo§anma. dava8mm red ve ~ade- JsT ANBUL KOL TOR YAR talebenin seviye, dır. Bir ikinci esas da budur. Deni revk 
k §oylc demekte. s1 • tekrar edeyim ~nim kanaatim~ DiREKTÖRÜ 8. NURUL ve muhtelif mek- li bir tarzda vermek yalnız ilkokullırı 

musib olmasa gerektir - çünkü bu hL LAHIN FIKJRLERI tepJerde muhtelif münhasrr· değildir. Alika ve zevkle ta· 
"- Karıkoca ru- d'sat şahsi bukukl&rdan miltevellid ''- Program i~i ıekillerde yeti§ereic kib edilecek bir dersin verimi ba.§lr~1, an-

han a.nJa.şamadık ·I h~lardır. Ben kanunun tadili tarafta- batta gelir; bun· gayri mlitecanis lamadan istemiye istemiye çalrıılan blr 
ları takd"rd · d d bi k"I d ki" b k d T 1 b f'k . , ı e bır rıyım.,, a.n sonra a t te ı de orta~ ers ıe ı gene aı a ır. a e e ı rı 

ınes Ud aile yuva- metod (arkr. Bu kullara ıelmesidir taı kıran bir amele değil, ıaıtılan bir yil· 
8! teşkil ve idame. BUGÜNKÜ MEVZUATIMIZ iPKA iki iJ üzerinde e- ki bu aeviye fark· rektir. 
sıne inıkan yok- EDiLMELi aaslı bir ıekilde tarını beydana ıe- İlkokul bcıinci ıınrfile ortaokul birin· 
~~r. Bu gibi ihti. durmak lizrm. B .• Mu:,a/fer tiriyor. Bu yüzden ci srnıfı biribirine yabancı olmıyacak kı-
aOarda en ziya- Bay Abdülkadir Ziya IS.: düoünce- İlkokullarda tat· orta birinci aınrf· dar bir fark ıöaterirse. ilkten reJenler 

de alakadar olan !erini söyle h illisa etmektedir: bik edilen tedris lardan az randıman alınıyor. Noksanlı· güçlük karıısrnda yılmazlar. Oradaki 
tarareyndir. ~ "- Bitim mev- metodu !udur: Öğ ğr ilkmekteplere yülCJemek hiçbir «· dersleri, he11jz bitirdikled kitabın ikin-
Binaenaıeyh ta- zuatmuz öyle lta.ı retmen talebeye manda dofru olamaz. ci cildi ıibi okurlar. Tabii orta üçüncü· 

l'~eyıı "Biz efon. ya ka.ouııu ınede- rehberlik eder; ta- Bir kere sınıflar çok kalabalıktır. sü il~ lise birincisi de bu yol üzerinde 
dun artık anl~a- niıi gibi halen kili Jebe bilıini kendi- Sonra talebclerde ev, !11uhit terbiyesi jti- yükselecektir. 

l'llıyoruz. Geçinemi. se ruhunun budu- B. Nurullah ıi -toplar. Bu ıu· barilc biribirlerinden ya çok • •tafı ya çocuk ve ıençlik hayatında en çok k Yoruz. Bundan son du içinde bunal- rede talebe tetki- çok yukarıdır. mlieufr olan ıey takdirkar bir teşvik· 
,1) h ~!!!!!!!!!ı!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~;f mış kalını§ kanun ke ve müflhedeye alrftınlır. Öğretme· Böyle muhtelif ıörıü ve mu~it ço- tir. Bu asırda manevi hazdan ziyade, 

ll
h.. 'll)U fafbı•'-ab lardan biri değil. nin vazifesi talebenin bu yoldaki çalıı- cuklarından müteıekkil bir ıırufı ayni renrJJe ıörülecek, maddeıile tutulacak 
·•ı K dir. Medenr kanun masına sadece rehberlik etmektir. Tak- seviyede yeti9tirmek kabil olnuyacaıı takdirlerin ehemmiyeti vardır. enalığı 

l "f11a11ı Qugün pekili bo- rir işine gelince ; iJkokuJJarda öğretmen pedaroji ile hi~ mJnasebeti olmıyanJar tefhir bilhassa ıen~Jik ve çocukluk için 
llfl(I eler ga- §&Mlayı kabul et- den ziyade talebe aöyJer. Bunu bir cüm- dahi bilirler.,. en kötü bir harekettir; ilkin iyi misal-

li ı~re.: -~'karı f acak mfştir. Kanunu me Je ile ifade edenek "İlkokulda taleb~ PROGRAMLARI MOST AKIL lerf ilin etmclc en bil~k bir teıvik ve-
,.. -. .. ,... denice de ............ -a fıaldır .. ,, manaı rıkır. BfR VARLIK HALiNDE ailedir. Suallerinize verJlecek cevabın 

ltı-'ıtİf ";ıUf1cij ~" :r 
~!'tt b 1:ra1ı11c . mıntaka amiri B. Abdülkadir Ziya ııebep)erl olarak . OıUokulda ise tedrisat daha ziyad~ ÇIKARMAUYIZ bir ilci umumi hattını çizmekle iktifa 
l'th,_~kltırıda . §ıındiye kadar yapı- yer alan hükümler takriri ve konferansi mahiyetindedir O- Ôğrl3tmen Bay /~met U/11~uı ~u diyorum.,, 
t o'lfle IZahat J b I --------------ı.ı,"~'llalıtıak :. vermek ve ye- de bence daha ziyade tevsie muhtaç rada aksine olarak öğretmen faal<!ır. Ço- mÜMNaua u rınm11~111r: 
' 1traaır. Uzerc Ankaraya mahiyette değillerdir. cuk ahize vaziyetindedir. İlkökul mJm- "- Orta okul· 19 M 
tt ı.. l'lu lS h l' JlJlaJnka &JlJC&DlI §er 1yenıu a.ll4S lCUu ul\l.aiıı kadar idare ıtlcUne ve so· Jarda talebenin mu ayıs 
~ .. ,,\',-·. azirand ..... _ 

tııı . "lırıc . an ıtiu.ren h ukukunda koe&.Y& hu hu.susta. verdi- cukla muamelesi bakımından aileye nffalc oJamamaaı ı 
dır. ~lt'lla] c:i;cce~j~~cn son ha- ği futa salahiyetin tamamen bugünkü yaklaımafa çalıtır. Ortada ise cere:C ıebepleri çoktur. idman ıenllltleı I Fener 

tlt crıi Çık l'llesı ıçın çalıırJ • mevzuatla tahdidi milva~heaJnde gt. okul iclareıinin ıerekseöğretmenin tale- Herteyden önce bu ve taksimde lıuglln 
tltr bit ..... '-a.r.ılacak bazı talı" • k ed • k ıv. ...... _ b ·ı l • d h 'd" b' "'''"ıt re m eru a.nunum\1%Wl ""'S'fMU .. a ııe.. e ı e muame esı a a resmı ır. Bura- ır procram mese· 

~ ı•· tdcrı bi · uzeredir. Bu tali • beplerinden gerek bu hu.susta. hi.klnıe da talebeye hitab edilen lisan dahi ç~ Jeıidir. İlk, orta. yapılıyor e • "ta 1 rı, on . . 
~bi 11 arın d ışçıden daha az verilen takdir salihiyeünden pek mem cuğun seviyesine ıöre yükıektir. Jiae proıramlan bi- Buıün J 9 mayıs ıpor ve ,,,enrJik 

tııt il bey • :r lf 14· lllacakı anname ver • nun olmıyan varu da ben şahsan bu tıte bu aebeplerden dolayıc!ır ki ço- rer müıtalcil varlık bayramıdır. Bu münasebetl. F.:r.trbıh-
)e tibı~csi bu ~r~ hakkındadır. E- mevzuatın daha ziyade genişletilmesi cuk ortaya ıeçer geçmu bucalamakta cibı devam ettikçe çe ve Taksim ıtadyomlınndı lise ve or-
11. ı 1 gıbı ye ı · l ı -... ıı,,1 ° ilc:a1tı r erın t.eyan- lüzumlu olduğu kanaatinde değilim. yeni tedris ve idare ıiıtemine alr;ama- bu iç kısım hiçbir ta oku ta ebeleri idman tenlikleri yapa-
1 t•b1 

0
cr iönde;~~ı. bildirmiı ve Aynen ipkası taraftarıyım. maktadır. Bu· noktalan dtiıünerek or- zaman bfribirin: caklardır. 

crd l'ldarı a · ıştı. Son günler- Evlenmenin ulıgmw a gelince, bunun taokulla ilkokul arasında bir irtiba•. bağlanamıya c a k Gerek Taksim, &erek Fener •ta:! • 
fıld trı b ı l§Çi l 

llJcı azrla ça ıştrran mü • sebebi herhalde kanunlarda deVildir. vücuda ıetirilmcsi hayli faydalı i"le: B. ismet Ulukut tır. tik okuJda:ı yomlaranda yaprlacak ıenliklere sabah ~ arı tının b e· :ı 
he törüı .. eyanname ver- tktısadi \"e buna benr.er ubeplerd~dir. ıörebilecektir.,. baılryarak Univer-ı saat tam 9,30 da batlınacaktır. Tak • 

a, )arı ırıuş ve k · · • ·· · "JL.- M ıı ._ biıd· l'l•rrıcl endılerıne --------- simdekı torenı ı LHıY uhittin Uıtiln • 
"litliıı ırilrni§t" er vcriler:k doldu- l '7_ b • • daf açacak ve bir slSyJev verecektir. B. 
•k~11 c:ihctıır.. Hasan Vefi Ben i1e. ·isminde ırı: Muhittin üstUndaidan •onra Beyoftu 

~ ~r ~Cdi!rn~~? on be§ hazirana --~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~··~~~-~~~~~~,~ kaymakamı ve i~anbul ~~ tifr~men 
,~~rı,l'i~trr1ı1cıar/cba~.ettiğinden a- G e • d .. ıu·· ru·· kçu·· ıu·· k yapar okulunun ıon arnı(kınd1ın bibr b1ıyan ıöz ."'llt 'Sirı h ıtırme:.tcd· ı ece VI n e U • •öyliyecck ve hare et ere ., •nacak • 
ı-,~i; i§Silcrj~zırlazıırıakta ola:::: tJr. 'Kız talebelere tümhuriyet krz Jiıe· 

• ~ etler· Çab"ma t 1 d • si öfretmeni Mübeccel, erkeklere de 

,,:.::;~~=ı~:~ı;~f;;i~:~::~ ken yakayı ele verdi, ıye.... !·~~ı::.:~;'.indenS.yff•mdikuman-

~ ~
Cltunıyct verilecek- Kadıköy Fener •t~yomunc?a evvela 

Jt d d kaymakam, daha sonra erkek öf rttmen 
&~· Meşhut suç kanununa gure, UrdUncU ceza a..... okulundan bir tatebe ıôytev verecek ve 

Q ~f L.o•• •• •• Galatadaki evinde ilfUıilkçillük y~J Jenfldiler. 1 ediyordum .. Aldığım emir ~rinc hu- hartketlere batlınıcaktır. 
~e,, 1\ Prusu _ . . il vvelki gece Huan Velff Bu phitliklerle dava edik?nin oda. belvuife hır hafta kadar gözctllyerek, öğleden ıonra da bütun baJkevleri 

fi/3 p tıgı ~dd!as ~de biri yakalanmı§. meı- nın içerisinde oturup bir kiğıd ilatU- Jçerlye boyuna kadın, erkek misafir· ıpor kolları kendi sahalarında 1:1uhtcfü 

~ beLl Vu bugiJn ~~~ ıs:anU:una göre dördtiııcll ce- ne "Melihat,, uımini yazarken içeriye- Jer~ glrdiğ~nl g~~Om. Ev8ahibl: ki· idman ıenlikleri J-apacaklar, ırce de 
'~ ~ 'f elliyor . ç 'imi§ dün akpm ilBtU de du· girildiği; evvelce polis!:e numaraları racısinin ilfürUJ<çuluk yaptığmı 110yle.- halkevJerinde temsil v~ eğlenceler ve • 

t' ll; oplilaUıı·· zaya \:en ~ı§tıı'· te.ebit edilen iki liranın kadınlar tara. ml§ti: Ve sonunda meydana çık1LTdık rilecektir. 

be1tı!~tııı bu~ı_Projesini yapan ~aaıad:1m evine polis ikinci ıube ·tından \'erilip da\'a edilenin yelek ce- bu ~~iJde · . . ---=-===--
~·~ .. ~~elcledı?~ §ebrimir.e gel u·· .. ~- komiserJeriııden olan Nimet binde sokulu bulunduğu : ufak bir şi. k ıumumlı fmua\inı, 677 ouma. Belediye maa•/BTI 
'<'•~ ıı,.~· r. 'NaJ· - çuncu t ltmf§l .. ralr anunun ncf maddesinin &On v 
~ ~ tlln 1 hıUdilrij ıa Yeki.Jeti ve tahani memuru )ıfeWıa g er, §e fç.erisinde muska yapmaga yanya11 frkrwna göre ceza ve 3005 numaralı Belediyenin 937 bUt.çe.'ll mayıs ayı 

urfmda geJmedlfi takdirde mcmurla
nn Dl&a§l&rı 936 senesinin ayni ayına 
g~ vcrHecektir. 

~'tteıece'Jc e kadar Bay Kemal bu iki kadmdan ilki kftab a.çtınp yıl- .san bir mayHn, • safran.mı§! - görül· kanunun 13 üncü maddesine öre de 
r 'tıda ...; lt?Prtın:nkaradan §eh- dızına baktırmış, kendisine muska yap dilğil; eski b~erle .):azrl.mı§ kitaplar tevkif mUzekkcrc11f kesiJmeıı!ı iste. 
k:ı . lkıkatta n ayak :mesele. tırmış. Tam :MeJihatfn f~m~ bakıl- "e torba fçerısinde ür.e:ındc dualar ül. 
~ ~t lı a,, bulunacaklar. ma.Jc üzere ismi bir k&;ıd iiJtüDe ya- ya.zıh kağıtlar ele geçUğı anl&§ılıurt'- Da\'& edıle.n. ''&n b" nmadr· 
'CI tı..~lıt.._ .rlkJa_,..__ da bekliyeıt tahar· t . ırşey ya,. 
lh._'41.l ""l~it ~ "llll Un.le . zrldığı sırada. dışarı • tutul· ır. . . . pm halde, nedir bıı başıma gekn? Şa· 
lJ..~'ç ~labu 111 Y~ apanı cıhe- riler içeriye ginni§ler 'e zabıt Bu ahıUcrden topçu gedıkh ~ f}rdrm kaldımr ,Kendimi mUda!u da 

Ilı.~( t.6ruılll.?1~i için ~tık. A~akla. mu§. Saat 11,45 de.... . • · ~'ıışu Mehme~: • . . . C1.iemiyonım. Nuri edebilirim ki? Ne 
~ ~ldiği Uftllr. Bu ç .. amelıycye Dava olunan. inlc1r ettı. Kim _Ben. dedı. Kırklarelıne gıdıyor. ;ştir bu ba§Jma gelen!,, dt'yip duruyor-

Belediyeden Ur.ret alım memurların 
da bordrolarının hazırlanıp bu ayın 

yirmi böflne kadar şube muhucbe 
mlldUrlllklerine \'erflmeııJ alakadar
ları bildirilmiştir. 

lıj11 14t ıarnan ihaı uç anıeliye _ Bu, dedi, bana bir. iftfr~·, Ô. dum. Karı111 deliletile sonr!ldan tanış- du. 
~~~e )r·~hıa.Jc ~ ~ame. Deden iftira attı benim Ust::~ bil tığnn bu HaN.O Veliye "Allaha ısmar- Rclı,ln bir işareti Ur.erine alon bo. BeJedlye zabdaaı 

~,~at ~er lllUdUru ti "ardır. nun orasını bfimeDJ ben ... F ~ ladık? .. demeğe uframıştım. Kapının şa.JtıJdı. Blru sonra da, heyt.tin. dına lallm• tnemeal 
)i la ... J>ıp taPorJ Bay Ke. diğim birşey vanıa, o da ~UD b" öaün~ki sivil poUıdcr ''ati sen de §a· edileni pollııe 1hbar ettiğinden Beledi)o zabıtuı talimatnamesinin 

~ ~~-Qlanı arını \'erd "k . . d . -:~1rii ben ıç . . 1 kt 1 . 
~it ı reç eye ilı ı • bir ıftira oldulu ur· 'r" ... .., 1 hld ol!., dıye bcnı ıc;er ye 80 u ar. hahsolunan e\'!a.hıbınfn şahld olar&k tadih ile uğrafmak üzere kurulan ko. 

b~ ~ ~l>ıJlllenıeıc ~~ t>:de~i?i bir \•akit üfürUJcçiJJU.k ~?m.•dım be il- ~endilıinin elinde ıkl lira gördUm. Fa- celbine !Uzum gordilğü bildirildi. Da· mJ~yon pek yakında toplantılarına bM 
\ ;~ lltıa \r ~ktır. e hır ıla- Şahid olarak polıs ıkıneı fU t.ahar kat cebinden mJ çıkarmı§t.J, yokq mı. va edilen. ııerbeat bırakıldı. lı)•acaktır 
~t~t\ra ,;kaıeunce t Bu iliveJ çüncü k~miaerlerinden NJmetl\lf ~ Mıtm üstünden mi al~r§tı? Bilmem! DurtJJmaya bu Abah de,·am olun•·ı Komiııyon haftada ıkt gun t.oplMR· 

lcaktrı- llkJarın tu:tdık olun-, ri memunı Melahat. toı:,;u g~r K•· OtUncll komiMr Khım da: rak. evıı&hibi dınlenileoektir. Sonra da cAk, cyhHe kadar yeni tallmatnamf'.Y i 
· uruJması. çavuşu Mehmed, iiçüncu kom•;:; din· _ Ben, dedi, bunun e .. ·jru tarassud bir karar verılccekt.Jr. har.rrl&YJP Şehir mecli~ine vcreccktır. 

· zım ve taharri memuru Mu.saf 



- - - __ ..,..___ . . ~ -· - . -

4 - KURUN ' 19 MAYIS 1937' 

ltalya Fransayı itham 
edecekmiş 

Sebep Fransız tayyarelerinin 
ispanyaya gitmesi 

Londra, 18 (A.A.) - 1yi malumat} 
almakta olan mahafil, 1talyanın Fran
sayı İspanya işlerine ademi müdahale 
prensibini ihlal etmiş olmakla itti
liam edeceğini bu baptaki istihbaratı. 
na atfen beyan etmektedir. Çünkü ya
kınlarda Fransaız topraklarından ye. 
re inmi3 olan 16 1spanyol hükumet 
tayyaresine, gelmiş oldukları Katalon
yayl kadar l<'ransıi askeri tayyareleri 
refakat etmi5tir . 

ltalyanlar. Fransız memurlarının 
1spanyöl tayyarclerini ınUsadere ve 
pilollatmı tevkif ctmelcrı icabederdi 
mütalcasmdadırlar • 

FRANSAYA GiDEN l'EN/ 
TAYYARELER 

Bordeaux, 18 (A.A.) - İspanyol 
hükumetinin iki tayyaresi, gene ı.ran
sada karaya inmiştir. 

Bunlar, dUn sabah Santanderde ha. 
valıınmı§ olduklarını, maksatlarının 

Bilbaoya gitmek olduğunu, fak'at sis 
rlolayısilc yollarını ş~ırnuş oldukta. 
nnı söylemi§lerdlr. 

Tayyareler, gelecek talimata lnti-

zaren jandarmalar tari.fından muha
faza edilmektedir. 

EIÜKÜMETÇILER BiR ŞEHRi MI 
YAKTILAR'! 

Berlin, 18 - Nasyonalistlerin Du
ranğo'daki radyo ist.asyonlanmn ha. 
ber verdiğine göre · Amorbieta şehri 
yanmaktadır. Orasını da, Gucrnicada 
olduğu gibi, hükiımetçilcr ate:-e ver
mişlerdir. 

YENi KABiNE KURULDU 
Valensiya, 18 (A.A.> - Yeni kabi

ne t,.~ckkül etmiştir : 

Başvekil, maliye, iktısad ve ticaret 
naım <Sosyalıst) Juan Negrin : Ha
riciye nazırı: (Sol cenah cUmhuriyet
çllerindcn). Josc Glral mllli müdafaa 
nazırı: (Sosyalist) lndnlccio Prieto. 
dur. 

Propaooanda nezareti, hariciye ncza
tlnln bir daiı•esi haline gelmiştir. 

·18 yaşında olan Başvekil Negrin 
Madrid mebusu. doktor ve Mertrid iini
vcrıııitcsi biolo,ii profcsöriidür. 1ktısa 

di ve maır me~el~lerde mütehassısı o
larak tanmmıştır. 

Fransız Sovyet paktı 

Arnavutluktaki isgatı 
H•klunükl bir yazısında bir lnglllz gaz.-'bi 
"Mussolin,i yeni 

Bir kamyon uçu- Sergüzeşte afllacS~ 
ruma yuvarlandı ~ 

e yarala var isyan bir komünist hareketi mldiı, dı 
Gireswı, 18 (Huıwri) - Dün gece Londra. 18 (A.A.) - Arnavutlukl İsyanı bir koıniir.;_.l ~ 

büyük bir kamyon kazası olmU§tur: isyanı hakkında tefsirlerde bu!unan mek doğru değildir. ~ 
Keşap nahiyesinden gelmekte olan Daily Herald gazetesi, Musıolininin 1 mevcut olmadıiı bU. ~J 

bir kamyon yolda bir uçuruma yuvar- yeni bir ıerıüzeıte atılacağım söyle - irat sahiplerile me~ 
lanmı§tır. Yolculardan dokuz kişi ya- mektedir. münistlik yoktur... ?ıit!I tı!! 
ralanmıştır .• "üfusça zayiat yoktur. Bu gazete. Arnavutluğu komünizm· Karıııklık daha ~etil! 

Kazanın neden ileri geldiği tahkik den kurtarmak ~hanesile ftalyanrn, saydı, ecnebi bir def bit 
edilmektetllr. Yaralılar Memleket has kral Zogoyu Arnavutluğun İtalyan dü§· den korkulurdu. Bô~, 
tahanesine kaldırılmıştır. maru unıurJanna kartı tedbirler alma· vu~ubulması için. t 
Gazeteciler için tenzll6th I• ınkcdeceiini yazmaktadır. hep kalmamıftır... s>-s'f 

tren tarifesi "tTALYANLARIN TEŞVJKt.. tSYAN TAMAME!'I ısr'° 
Ankara, .18 (Telefonla) - Devlet 

Demiryolları idaresi gazeteciler için, 
Devlet Demiryolları şebckeıinin gitti
ği bütün hatlarda mer'i olmak üzere, 
büyük bir tenzilatlı tarife kabul et
miştir. 

Bu tarifeye nazaran, 1 haziran 937 
den itibııren, en aşağı haf tada bir in 
tirıar eden yerli ' 'e yabancı bir gazete 
veya mecmuanın sahih veya mea'ul 
müdUrü olanlara, muharrir veya mu
habir sıfntile çahııanlara. kazanç geti
rir başka bir itıle meşgul olmadıkları 
takdirde, iki aylık halk ticaret biletle 
rinden yUzde 60 tenzilat yapılacaktır. 

ita r yan lmp•ratorluAu 
nasıl tanınacak? 

Dcrliııc/r.ıı lJ.ildil'iliyor: 

"Voelkisher Beobachter .. gazct~si. 

n in yazdığına göre Londri\rla muhte-

Fransızca htanbul ıazetesine Lon • Tirana, 18 (F'. t.) -;:ı11'1f 
dradan biıdiriliyor: tinin markezi olan D~uıcll _. 

Tiranadan haber verildiğine ı:öre kuvvetleri hiç bir zor 
hükumet kuvvetleri isyanı 24 saatte dan işgal etmişlerdir. aıııile 

• tanı ., ı 
bastırmııtır. Memlekette sükun hıiküm fsyan .harek~.tıiik parÇ'I" l 
sürmektedir. mıştır. Asıler, kuÇ ükfıt1lct 

tayanın kısmen İtalyanların t'~viki rak dağıtılmıştır. 1-1 kt,dıf 
ile, kısmen de kadınların örtünmesinin kendilerini takip etrne ,,,., 
men'i üzerine çıktığı zannediliyor. Tirana, 18 (A.A:~d~ 
"iSY AN BiR KOMÜNİST HARE- Telgraf ajansının bı 'JJ..,,, 

KETİ DEôtLDfR,. tem Toto'nun fe!iat Si ,.ıt 
Paris, 18 (A.A.) - Pctit journal daki te§ebbüsü, birkaÇki -~ 

iazetesi, ıimdi Pariıte bulunan Arna • de kalan kasabatarda 1oıo" 
vut ricalinden birinin şahsi kanaatini fil avlamıştır. Etef1'1 i~ 
bildirmektedir: isyanın ba~lanı:ıcında 11ctıi 

!erinin Delvina 'dan ı:c tJtıl "Bu zata ıöre, isyan hareketi 1935 şcfCI .... rl' 
scncsindcki ihtilalin temadisindeıı iba· rine ı;idcn Toto'n~;ıcrni~ıe d 
rettir. Bu ihtilal ncticeıinde kral mem· fekler oldufun.\::ctin ıi1d lekette serbest temayüllü bir kabine Matbuat. hu ·u ur•at e 

kete "et'erek isyaııı s ..,,ıcıed' tcgkil ctmeic mecbur olmuı ve Etem • ;ı; h et•" 
Slndln sitayiı:.le ba 5 

<-J Toto bu kabinede o •aman baıvckilet- " P 

ten daha mühim olan dahiliye nuırhiı Tirana, 18 ( A :·~k' 
lif hükümet adamları arasında bu~n- makamına ıetirilmiıti. Toto ile ıimdiki vetlcrinin büyiı'I ır 8ııc111' 
lcrde yapılan müzakerelerin başlıca ihtilal liderleri, sadece memleket• cıs· kalmaksızın ve ha.ı~ı~ it,,ı 
mevzuunu ltalya teşkil etmiş YC Mil- pedilen kanunuesasidcki ıubntliklcri Tcpcı3clcn ile Erg'.r•Y 

Yelli Lokarno nıisakına nıani olnıasuı diye lcUer cemiyeti genel sekreteri B. Ave- iade etmek istiyorlardı.,, ları bildirilmektedır· 
ne gapı/acak ? nol'ıın da hazır bulunmasile, Milletler 

c J I F I r- Cemiyetinin nüfuzunu kırmamak şar. Jtatyan Kralı ve Hariciye ...,,ovyet er e ransa, ltalya i e ıngiltere tilo ltalyan imparatorluğunun •••ıl • • r 
arasında müzakereler ba..:ladı tanınabileceği ınescksi görü§Ülmüştür. Peşteye gıttıle 1 

~ __ __._ p d k us 
P.aris.H (A.A.)- GazetelerLond Samsuna çıkan eşte e ne onuş 

e'dan sonra, birkaç gün için Paris' Sabık kral haziran- her f3ıJ 
: ı diplomatik .faaliyet merkezi olacağını d l k ATAT CJ R K Roma, iti, (A.A.) _ İtalyan Bununla ~r:k ol&fl ıl 
~ydetmektedır. a ev enece Kral ve Kraliçesi ile Pren • müzakere edılcc botıııı 

Excelsior gazetesi diyor ki: Turs, 18 (A.A.) - 8. Rogers, (Ustyanı 1 im:id.c) ses Maria, beraberlerinde Kont bir guna telmihte 
Bu sabah B. Delbos hariciye ne • bugün 14,30 da gazetecilere beya· yıldığı olarak parlamıştı. Diğer ta- ve Kontes Ciano ve kalabalık bir tadır. 

1 
I~ 

ıaretinde B. Litvinov'u kabul edecek natta bulunarak Vindsor Dukasının ma~ıyet oldug·u halde: bu sabah saat sı·yasi müşahit.l:rr· 0 o 
raftan büti.in geçmiş tecrübelerile k 

00 
r 

tir. Öğle üzeri hariciye tarafından ve • Misters Vnllis Varficld ile izdivacı· kendi milletinin yiiksek kabiliyetini J 0,30 da Budapeşteye hareket et- le:-=nin şimdiY~.::acari•ll" 
rilecek ziyafet esnasında da devam et- nın 3 hazı·raı1da Cande -tosunda '-' d · t d' b lan ın 'le 

r- pek iyi anlamıştı. ı eni en girişmek mış er ır. mergu u o ··kıit t 
mesi muhtemel olan bu görüşmelerde icra edileceğini söylemiştir. kararını verdiği büyük davayı da Gazeteler, Budnpe~tede ltalyan let mevzuunu .. 80 

8
hire" 

İspanyada vaziyetin inkişafları ile Bu son aylar zarfında Duka ile Tlirk milletinin bu kabiliyeti ve fe· hükümdarlarını kabul ic:in yapıl· lerini, Macarisla~•; 111\J t 
Fransız • Sovyet paktı mevzuubahis ve Misters Vallis Varficld ile müna- daktırl. ~ı ile mutlaka ba§aracağına makta olan muazzam nlimayişleri ile akdetmiş ~,\dug karelle" 
olunacaktır. Fransız - Sovyet paktı et· sebetlerı·nı· ı"daıne etnıı'ş olan zevat · · d d g·· .. b" ·11 k · ı k" "e .. n • 1 ve Bı'ı"krcıc ıle rııo l_..i J"'j 

ıtıma r var ı . ut un ır mı et en- tasvır etme de, es ı • " anevı · • ır • • al ı;.ı· ··t'-. rafında, muhakkak olan cih_et, Fran- davet edilecek ise de izdivaç mera· dine itimad ettikten sonra mutlaka tal yan - Macar dostluğu hakkında getirmesı ıhtıl11 -ye 11111'-;/ 
sayı Sovyetler birliğine baglıyan bu siminde Kral hanedanı erkanından muvaffak olacaktı. mütakalar yürütmekte ve Romanın l\faı-aristanın araV şr e~ 1 
anlaşmanın halen yapılmakta. olan bey hiç kimse bulunmıyacaktır. Nitekim Milli Mücadelenin bü- Macar davasına göstermiş olduğu talibatı üzerinde ısr evıiıı1 
nelmilel gö:üş~elcrw ~e.rçevesı dahili~e Mecliste bugün müzakere ti.in safhaları Atatürkün bu ümidin- kuvvetli m\izahcretten dolayı Mn- ma hükumetlinc:,;a h 
ne suretle gırebılecegının veyahut hıç ol k r lh la de ve hesabında en küı-ük bir hata cari•tanr.l halvaya medyunu ştik- edilmekte o ma 
olmazsa ı·kı' numaralı Lokarno mı·sakı • unaca af a r rdi 1_ı - kt .. •ında ... •- d'rler 

etmcdig"ini göste ·. Türk nıilletı' ran OKJUlfU no · .,... 00rar cyn::· ı · nın akdine ne suretle engel olamı a • Ankara, 18 (Telefonla) - Büyi.ık 
Y M'll M ı· · · k" (b " oı1a ı· sıedı'g" ı· ' ' c )avık oldug·u gı'bı· ı'tı·. mı-ktedirler. cağının göıı:işüleceğidir. ı et ec ısının yar:n ·ı ugunkü) J -----------------------

! İLE İNGlLT toplantısında, düyunu umumiye 1936 mad etti; o da reyindeki isabet, 
TAL YA Ki M ERE mali yılı bütçesine munzam tahsisat ko- hareketlerindeki dikkat ile daima 

ARASIND:ELER UZAKE. nulması; inhisar idaresi 1937 mali büt milletini şereften şerefe, zaferden 
çesi: ecnebilerin seyahat ve ikametleri zafere götürdü. 

Londra, 18 (A.A.) - Son Ciano • 
Drunımond mülakatrndan bahseden 
Timcs gazetesi diyor ki: 

Bu görUşme esnasında iki memlc· 
ket gazetelerinin vaziyeti tetkik edil . 
miştir. Sanıldığına göre, birsok mes • 
elclerdc ve ezcümle garb paktı mese • 
Jesinde anlaşmalara da varılmıştı r. 
Garb paktı müzakerelerine yakında ye
niden başlanması ümit edilmckt«lir. 
iki devlet adamı Habeşlstanın Millet
ler Cemiyetinden uzaklaştırılması ve 
İtalyan İmparatorluğunu tanınması hu· 
suslarınr da ayrıca görüşmüşlerdir. 

LONDRADA ÇOK MÜKEMMEL 
JŞLER GOROŞOLDO 

Londra, 18 (A.A.) - Çekoslovakya 
Başvekili B. Hoclza Reuter ajansı mu • 
habirine ~u beyanatta bulunmuıtur: 

Londra'da sulh lehine ve Tuna mu • 
vazencsinin takviyesine doğru çok mü 
lcemmel iılcr görüıülmüıtür .. 

AVUSTURYA HARiCiYE 
NAZIRI PARISTE 

Paris, 18 (Hususi) - Avusturya 
hariciye nazırı B. Schmidt bugün bu • 
rayı celmiştir. B. Schmidt hariciye 
nazırı B. Dclbos ile görüşecektir. 

hakkındaki kanunun bazı maddeleı ini de Bu noktadan Atatiirkün Samsu· 
ğiıtircn proje; askerlik kanunun 5 inci na çıkış ı, yalnız Ti.irk milletinin ye• 
ma~:!eıinc eklenen bir fıkra hakkındaki niden gençlik hayatına girdiği bir 
proje: Ziraat Bankası kanununun ikinci günün işareti clınakla kalmaz: ayni 
müzakeresi. Dahiliye Vekaleti tt'şkilat zamanda Türk milletinin her ferdi
vc vazifelerine dair kanun layihası; ne umumi hayatta olduğu kadar hu. 
vakıflar umum müdürlüğü memurları susi hayatta da en yüksek bir irade 
aylıklarının tezyidi hakkındaki kanun ve azim nümunesi teşkil eder. 
cetvelini degi§tircn layiha: ziraati tC?k· Atat iirkün kanaati odur ki in· 
viye için l 337, 134 ı seneleri maliye, zi- sanlar gibi milletlerin hayatında da 
raat ve iktısat Vekaletleri bütçelerinde büyük fcliıketler olabilir. Fakat fe. 
açılan fasıllardan çihç::ere tavi! en ya- lakete uğrayan milletler, doğru dü. 
pılan yardımlardan doğan borçlarm tak· şi.inen ve diişündiiklerini tatbik ct
site raptına ve faizlerinin affını dair ınek kabiliyetinde bulunan önderler 
hükumet teklifi müzakere cd'lecektir. sayesinde ıniişterck gayretle her fe. 

lakctten kurtulabilir. Milli Müca. 
dele tarihi bunun bir misalidir. 

Sovyetlerde askeri kon
seyler kuruluyor 

Londra, 18 - Moskova hükumeti -
nin hazırladığı bir kanun layihası ile 
askeri konseyler kurulması kararlaştı • 
rılmı§trr. Konseylerin, sulh za:mınmda 
bile, fevkalade salahiyetleri olacaktır. 

"Daily Telegraph., gazetesinin mu -
habirinin bi!;dirdiğine göre, bu askeri 
konseyler halkın. demiryollarının, yol
ların, sanayiin, tedrisatın, gönüllüler 
tarafından teşkil edilen müdafaa kıta -
!arının seferber ccl:Imesindc büyük bir 
kuvvet sahibi olacaktır 

de: 
Biiyük şair Hamid "Eşbcr,, in· 

Azade olaydılar aef erden 
Bir ordu çıkardı bir neferden 

Demiş, böylece §aİrane bir hayal 
olarak bir tek erden bir ordu çıkabi
leceğini düşünmüştür. Halbuki 01-
manlı devleti inkıraz bulduktan son
ra 19 Mayıs 191 9 tarihinde Samsu· 
na cıknn Atatürk tek ba~ma olarak 
Ti.irk milletinden tamamen yeni bir 

Müess~f b:r ölüm \ 
Fr.rik Bekir papnm oğlu ve fe. 

rilc Nuri pqanaı damadı, Viyana el
çiliii kitiblerinden Nureddin Virıi· 
n'in babuı ve Sümer Bank Umumi 
Müdürü Nurullah Süınerin kayın 
babası, Hicaz demiryolu e3kİ nazm 

General Cevat 
Virgin 

vefat etmiıtir. Cenauıi b~nkü 
çar,amba rünü sut 15 le Şi,tide 
Dere ıokaj'ında Zafer aparbmanın
dan kaldırılarak nanıuı Tetvikiye 
camiin<k kıl:ndıktan sonra makberi 
mfthauıun• defneclilecektir. Allah 
rahmet eyleain. 

Merhumun vaaiyeıi veçhile çiçek 
gönderilmemeıi ric. olunur. 

devlet çıkarmııtır. Tarih içind~ bir 
mucize olan bu hakikat Türk genç· 
Jiiinin kalbinde Yazılr ol\lrak kala • 
caktır. 



O - KURUN 19 MAY IS 1937 

24 

Yeşil ~hennem 

ilktedrisat hakkında 
bir istatistik 

V.4ZAtıa:(AHIDE OSMAN=--
11,945 öğretmene daha ihtigaç var 

Kiilt?.r Bakan~ığı ilk öğretim duru • 132.446 dır. Bu okullara !Azım olan og 

Hatıla katıla agnı climlegl tekrar ediyordu: 

nıunu l~~teren bır broşUr nctrctmittir.1 retmcn mikdan cı 1l.~ 15 dir. 
Bu bro·ure ıört't ç •. ;. ve kasahııların 400 DE AŞAGlYA Ol.AN KöVLE 

genel nüfuıu 3,799,742 dir. tlk oku • RiN VAZiYETi 

Serin bir el ve sıcak bir sevgi 
la devam çağında olan talebenin uyı • Okula giden çocukların sayısı 1 ~2.446 
sı 4SS,969, bugün okula devam eden • ıitmiycnlcrin sayısı 248645 dir. Veni • 
lerin sayısı 327 .423 tür ki bu vaıiyete den öğretmen ihtiyacı da 3 725 olarak 

nazara~ 12~:546 çocuk okula gttrne • tesbit edilmiştir . 

vadı şüphesiz görmek istiyordum; fa
kat arzum birdenbire değiŞll'liıtti; dok· 
tor Cevad vazge~erek gelmese ... 

mektcdır. Ögretmen ihtiyacı da 2,571 Şu hale nuaran bu&ün ilk tahr.il ça· 
dir. ğındı o\an ve okula " \den talebe 11yıs1 

.unan mektuplara göre : 601,188. Git 
miyen 524.769 dur. Bu okuUardıı ders 
veren öğretmen sayııı l 1,478 dir Veni· 
den bu okullara ı 1,945 otrctmcn da -

Sotıı 'rı.: Yor " 
b. ~lllda e YilrU d:. birci yordu. Parmakla. 

uııd" gara va d llrUy
0
rd : ı . Sabnışı ba 

~· kalç~İ Bır dakika, hiç 
11> gitmek a~ının hareketine 

ilde arkasından ıs:edi~; ve da.ha 
au hııta d"k gıtmıyor; bir su 

'b l'llklenı 0 Ulecek bir yere 
Q\knı Yordum. 
bi>ı~ ıı, diye k . 

' .""il f,. · onu§tu. en . . · ııllı iı)t'h ' ıyı ma-
' ~ 1 ab etmi§ olacak· 

akat 
f'l:_,orası tut 1 'a'\4.0..l(U dok u muş, dı)'e ko-

' O Ya doğru to.r Cevadın ayır- ! 
~ 1'bilir .. S . ~rUyord u. j 
~ ~ lııtaje ahıbı henüz gelmedi· 
·~ ""',- ~ebil' · 1 ııtı,"'lltodan ırız. .. Daha son-
l&J.6"' seyretmek istemez 

~~-lUıt nıeşhur . 

de; • barb, diyecekti· Bunu yapan 
harptir. Ve inanacaktım; çUnkU doğ
ruydu: }{arb! .. Şamda. odamı~ın ge
celeri kadın maceralarile dolu geçme
sine rağmen etrafımızda bir kadınsız. 
lık hissediyorduk. 

oturmlljtuk. 
Artık' dUgüncHiğüm herşeyi ka-

derin eline bıraıunıştım. Doktor Ce-

Daima bunu tekrarlıyordum: 
- Ne düşünüyorsunuz? .. Sizin bu 

halinizi görünce harbin "kabare,, keli
mesindeki manayı bile değiştirdiğini 
zannediyorum t 

- Hayır, hayır ... Hiçbir şey.: Sa-
dece tesadU!UmUzdetd sUrattcn ken

dimi kurtanyorum. 
- Oooh. İşte bir çocuk! .. 
Ellerini avuçlarıma doğru uzattı. 

Ne kadar serindi. Adeta karJllk vazi
yetimde onlan alnıma doğru götürUl
müJ hissediyordum ve bunu hakikaten 
de bir çocuk gibi ona söylemekten ken 

dimi a.lamadım: 
- Evet. diye kon111tu; serin bir el 

ve sıcak bir sevgi .... 

NOFUSl~ARl 800 DEN YUKARI 
OLAN KÖYLER 

Köylerin vaziyetine gelince nüfusu 
800 den yukarı olan k:"ylerde <turanla· 
rın sayısı 2,388,354. Bu köylerde oku· 
ına çağında bulunan talebenin sayısı 
yüzde on iki hesabile 286.602, okula 
devam eden talebe 139,015, oku\• git . 

miycn talebe 177.578 d 1
• Köylere la -

zım olan öğretmenin sayısı 5.649 dur. 

NOFUSU 400 KADAR OLAN KÖY· 
LERlN V AZIYETt 

Nüfusu 400 Uc 800 araıında olan 
köylerde oturan vatandaıın fayısı 
3,175,759 dur. Okul «i•b "llda cla"l ço -
cukların• sayısı, 381.091, o\cub : • · .0 

ha llzımdır. 

çavuf kur•larına girmek 
isteyenler 

Eakişehlrde açıları çavua öğretmen 
\tursunun faydalı neticeler vermesi U· 
r.erine bu yıl muhtelif ,,.n&.yetlerde 5e. 
kiz kurs daha açıldı. Bu kunılara gır
mek istiyenler için Ki\JUir BakanlJğı 
bir talimatname wcuda getiı miıd il. 
Talimatnameye göre aııkcrliğını ~·nı>
nıış, yaşı 40 tan fazla olmıyın ve oku· 
ma yuma bilen kiınselcr de kabul e.. 

dilecektir. 

'~inde d bır tangosu Viya-
~"'- ura.hın? evam ediyordu: 

.1ı.ıi k .. 
Yo!'ıını elirney· 

' ~ : 1 tekrarladığımı 

'1e itı .. 't Yabancı b' 

Ne tuhaf ... Namuslu bir kadm gibi 
konuşuyordu: halbuki böyle bir ceva. 
bı ümid etmiyordum. Çok sonralan. 
bunu kendi kendime tahlil ettiğim za. 
man, benim henUz çocukluktan çık
mak üzere olan yirmi y~ımda, bir er
kek bekaretinin diirilsUüğüne rutgel
diğini anlamı~tım. Bununla beraber 
katıla katıla gOlüyordu: 

;şaretler: 
.__.-

Halkın sanatkirı 
Hüseyin Rahmi ..... e

11 
• ır masa ... 

U. ~ıi k!:b tarafı bi~im ha

~lld~ daltika 
0~ eden bir u~ak 

lltıle Ilı" ' 0 urup oturmamak 
C'!Lk, Ucadele ett' - . . a ll'ltll u v· ıgımı temin 
~İle dıy~na kabaresine bir 
t cg· ı ~b teldiğ' . 

1 bambaşka bir 
lr le" ~rnı biliyorum ve he-

,, ı~rned' -· ~, d rağrne k ıgım halde sar-
ı.. .01ttor C n endime de sahip-
""Ut cvad? A be~did d ·: yakta geçir-

t'· 1 kenaı ~kıkalarda doktor 
l 0rur g" asasında bir bar 

30,000 liralık 
bir kolye 

Fransada bir dolandırıcı 3 ·.ooo li· 
r~ kıymetindeki bir kolyeyi el' !e ıe -
çırerck kaybolnıur~u: .-... ,,!le ı;:a:Jı\t ca-

~ orrnez h de ~e .. aYacak .. a . kalarından 
._ ....... toJr.._.tt t~tler?,, S~ozlterıni göriiyor- Jcan Barcl isminde b:r adam bir "it· 

&ibi ,,,, ~ ra ına vurulmus h ı~ 'h h • ,, uz\lın - a cıt ve ı racat yazı anui.. aç mı§: 
~' 'a.tu-a, h'd Un etrafında. dö- sonra. bir gün bir tanıdığına ıöylc de • 

np bir surette cercyah ttmiıttir: 

~j;;.; 1 detten feci b" · · · · o• dak'k ır JS· mıştır : "1-";11anıy0..;:ı;.r k kafamın 1- - Z<nı:in bir maliycd •:od<n k<ndi· 
le 'Parn

1
y · a at kendimi sine kıymetli bir mücevher bulmamı is· 

~~den '7'k ve iradesi ta- t<di. Böyle bir ı•Y bulabilir miain? Sa
~ '1 Söyıu a ınmı3 hissediyor- na da, tabii komisyon var; 

tit ..... ~l§!., !onım: İradesi ken. "'llŞtj. L'Qkat bu . Arkadaşı Rakover derhal güıcl bir 
~ "'. Onu tak' ırade nere- ı:~';·e buluyor. 30,000 lira kıymtti•:dc o-

. b;~ ııYett ıh edecek v d" b k 1 · d b' ~ ~• ~ e olnı e u- lan u o ycy• o a " arkadaımdan 
"Iıııı,. lnınıdaki ~akla beraber bulmuştur. Arkadaı• bunu ona itimat<-

~~ll'eı t'dllln. lr d ır kadına geç- derek vermiştir . 
~' eı- 1sina a emin daha ay- Rakover de bunu "ithalat ve ihracat 

~ g teı· e bend ıı..~Yotdu • _en bu gldigi yazd•.anesi .. sahibi•• veriyor. Jean Bıırcl 
SOra~~k Eğer, onu Ma- kolyeyi alıyor: 

~ '" J olsaydım, belki _ Bir kere karıma göıte~yim. -::· _ 

0- lk -~-----l yor. O eıınaıtan anlar .. ~$ "-L servisı•mı•z j ·~C, gidİf O gidİf .... ErtCIİ IÜ'1 ~a • 

\" .... --::_......... .,ba~enin aç.ı.,.d•i• ıörülüyor- EN -
~ ~·... Paza,ıc.ı rtın'•" sen yaz.hane yeni aç<lnuJUr.. ':l•ktilo 
S..' ... ı:"'""' ':::" kam..- yen; tutuJmuıtur- Ya,.bane aab•bi. bu 

- Şarab ,dedi. Ooh bu gece çok sar 

ho§ olacağım! .. 
Ve ayni dakikada: 
- Çapkın, dedi, hele bak ... 
- l{im, diye atıldım. 
- Marta ... Görüyor muaunuz? Ka

vaıyeı:ı&ııı naeıl u!:iuı uyor?.. Marta ... 

){atta. .. 
Sesini işittirmek için ne kadar 

mümkünse o kadar haykırdı: 

- Marta! ... 
Martayı ben de nrıyordum. 
- Bilmezsiniz ne ~eker kızdır?. o. 

nunla revüye beraber çıknnz. 

Yeni bir anane teeaaüa ediyor: 
fikir ve sanat kıymetlerine hünnet t 
Birkaç misalini gördük. Hamidi. 
Halid Ziyayı, Yunus Emreyi anan 
gençlik, fikir ve sanata kıymet ve!-· 
menin güzel bir misalini vermekte-

dir. Bu tebcil hidi.eleri içinde Hü • 
seyin Rahmiye de yer ayrıldıiını 
i~ittik. Üstada aynlan köıenin ına· 
nasmı ben fijyle tahlil etmek istiyo-

ruın: Hüeeyin Rahmi, birkaç nesli ka· 
lemi ucunda csk;terek ayakta kal • 

Evet onu arıyordum! da mlf bir sanat a mıdır. 
Fakat birdenbire: Hüseyin Rahmiyi bir tarihi kıy· 
- Doktor Cevad, dedim. Ve yanım met olarak değil, yarmm haliki 

Marta ... 

da Fifinin sesi: olan halkm sanatta mümeaaili ola· 
- Bi7.e geliyorlar, diye konugtu · rak tanıınak iktiza eder. 

ne eğlenceli bir gece!.. ' Hüseyin Rahmi bu vaafı ile dil· 
Herhalde doktor Cevadı yanında nün değil. ancak bugünün eanat -

Marta ile gördUğüm zaman kendimde karıdır. Onu tebcil ederken tarihe 
ona karşı kullanacak hiçbir vahşi ke- mal olmu§ eski bir kıymeti değil, se· 
lime buJaınıyordUDl· Marta: nelerce deierini münevverin anlıya· 

- Yarım saattir doktor Cevatla rnadığı bir varlığı, gene mÜS\evverin 
sizi takib ediyoruz. dedi; yalnız dok- ketfetmesi ve ondan sanat namına 
tor Cevadı görmek için gelen bir adam af dilemesidir. 
d& yabancı bir )<adınla oturmak ne ce-' Hü.eyin Rahmi eline kalemi al-
saret ?.. dığı zaman onun etrafında bir mü· 

Fifi birdenbire atılmı5tı: nevver hava vardı. Bu hava onu 
- Yeter, dedi. Sevgilime yaptığı. mütemadiyen sıkıyordu. Çünkü ne 

nız oyunu burada bırakalım!.. onun dili. ne görütü batmakta olan '"-"' ...._.., ıı. • ..., ......, ...,,.., iti zat<n bir tuzak olarak kunnuıtu : !-
-.,. >~"""'1 ""1 dal.., Laıoıı .,.,..... • · durdukUn oonra arUk orada kal-

~~'bııı ~ •tırrıızı ;:dJ Uç !'lumarada mıına~gau~ijzum görmüyor •.• 

- Qooh ... Sevgilim!.. Osmanlı miinevverinin diline ve 

Marta ke.tıla katıla gülüyordu. Ve görü9üne oymuyordu. 

" Hacıııeba,. nın ka .. aını ne gillüt! .. Herk .. in bize baktığını Hüseyin Rahmi yaz< yazmaiia ~ ,,.. kupon uıuk .. t\.:"i ~ ı.:ıklt.rı Gokt -------:~-_____ __,--

...... ~ 
8 

"hıı bl orumuz da bU 
ao"an cıellkBnfılar 1 hlswliyordum .. , Adeti doktor Cevad ı.o.lad<ğı demlerde memlekette te -

• erci olmasa oraya boylu boyunca yıkılacak fekkürün yükoek oeviyeai Hüoeyin 

ŞebıacJetıaŞlllda vezneci! e taUı- ve yerde yuvarlan• yuvarlana gülmek- Ro}ıminin dilini bir baıka dünyanm cı ve pıa1ıaUebici "ilaCI ııa~ı::: te devam edecektl. Fakat doktıır Ce- oanatı, bir bafka dünyanm mal• 
kadirin ka~ıııı. ':"" ,:;:;'.ı.ıan suçlu vad arkuıııda dimdik ve belki de bl- sayıyordu. Hulôoa onu kendinden 

'l cıun rtkUrtp a -,..... arı... kendisine 
taıp.,.. A.~~.-.ıı, s>erwembe 

~~ ~Qe Ct.11111 k Yda, MU!et cad

~~ l!ltı:otuıcıarın::!ıamdakJ mu-
\ıoı.'. ~ 'tlıbo dolctol"t bakacaktır 
~~it-. l3o1tto lertne arımız da oku
~ ~~ lttt;:ıuı F::r bUhmm&Jr. 
• ~~ eli.del etun Dl§men 
~ ~(!u ... ~lerı ealnde 127 nu -ı..:~ -.._ 11111 ıt .. at 1t ma L~ lcöy hl doın ile 20 ara-

~.,flit~'.."-";bınuc11,:r Necatı Pak• 
t llfaı. ~_"'t.lıın C\ııtıa gU C&dd~ 1-2 

~"-.~'le ~ ıazıa Dlerı ayuı aaat. 
..,} t lt.nı "1ltrtııı dle1erine bakacaı. 
~ 7: •r>a;;:• Beoı:;:,•caklardır. . 
~ 'il lllıt~ lrıt.zıuıda tramvay cad" S' ~et .;lcu:Ytı~ıa atlrınet~ Emı 

'-.."' &ıla >.ıt.a, .. ttetcur. rıınızın cocuk 

'-.~ ~ llı.ıQı, y Perte 
,,utt ~ •Utı:e Eczanest ya. 

'...._•tıı~ıt.ıhnı kUauNtçtdove sıhhat 
~-·~.. ııı:ıe arı beb klOfUnun 

"' ve a erını )\.,.~ocuıu boııeıerı Yedi ku-
'"'l:&lct •rırırn rnıze en eh-

~""" '.h~~ rt •Unn t la~ • -ıı~ e amett-
~tıı lt1ıltı~t ta ~ktor 

11ıt. ~Uııdan •derle~ ctllÇf ve .uıı-
Yetıı tan KURUN'un 

e RôtUTmek 

ra plinh bır wıd Ab<IWcelil ,,. ru glllerek dunıyor; Martanın .. ,.. saymıyordu. · görWenıerd•• )oluŞl»k, ın<!lhud auç ]ıarek<Uerinl idareye çalıaıyonlu. Mar Hüoeyin Rahmi muhanirliğe 
Eminin duruP'.ıaruıa• ta bir aralık ayni kelimey; tekrarla- böyle baılaclı. Çünkü, t-Jjjaeyin 
kanunun• göre baflaDIDışbT· dı : Rahminin hitab ettiği zümıe ile 

Bu deliJıaDlıJarUI UçÜ :k::~:'. - Sevgilim!.. kendilerini yiikock oeviyenin mü -
itiraf etnıiıler ve davaya ı nöbetçi Sonra, kollarını doktıır Cevdın boy. m-ili .. yanlar araımda büyük, 

. duru!l.,anın cıevaının • nun& dulad<= pek büyük bir fark vardı. cı ceza, yıı a1ıpınına bırak- - Sevgilim! •• eledi, sen de benim... Yükoek oeviye müm-ili olanlar. bulunduğu 
21 

ın• ada' dUkk..,O& ve TangO de.-am ediyordu. Oomanlı imparalorluğunun iıtikraz-mıştır. O vakte k . k if vıı.pılarak }arla auluadım t•rla_J_ ••e Tanzim•· 
1 t'<lr) tın gübreliğinde yeti,en it adamla-

dükkan bahçesinde b\r eş ,- (AT1'08 ·- • 

00 

• - r<. yükoek memurlar. ve münev -

rapor aımacaktlr· ----------------=-=-------------- verlerdi. Bunlar açık pavırlarm. yan koloninin kozmopolitleten in· 
sanlan arasından sivriliyorlardı. Bu 
zümre zevk ve fikir bakıınmdan 
§aheiyetsiz olduiu için memleketi 
bir taraftan A vrupeya açık pamr 

ısım: 
Ader_, 

yaparken ruhlannı da yan islam. 
yan frenk tesirinden kurtaramam•§· 

1.wı. 

Sadrl Ertem 

Bunların ruhları Pariıle Mekke 

arasında yuğruluyordu. 
Hüseyin Rahmiyi bu insanların 

fikriyatını idare eden, onların his· 
lerini temsil eden münevverlerin 
anlamasına ve kıynıet vermeeine 
imkan yoktu. Onun için okuyucu· 
sunu ilk gii~den fetheden realist 
Hüeeyin Rahmi, kozmopolit esteti· 
~in hududh1rı içinde bir kıymet te
lakki edilmedi. Koz.rnopolit zihni· 
yetin edebiyat tarihleri Hü.eyin 
Rahmiyi unutmak. inkar etmek 
vazifesile mükelleftiler. Sonuna ka· 
dar vazifelerini yaptılar. 

(Avam hevan) dır diyen bir 
zihniyet ile halkın muharriri araaın
da ne gibi bir münasebet bulunabi· 

lirdi} 
• lff • 

Ancak yan bir halk hareketi o
lan metrutiyetten sonradır ki, Hii
seyin Rahmi münevverler arasında 
yavaf yl'lV8§ idrak edilmeğe ba~lan· 
dı. 

Hüseyin Rahmi, hAlkın bir kıy-
met olduğu, halkın dilde biT miyar 
ve sanatta bir motif olduğu zaman
da manalandı. Artık edebiyat tarih
leri hatalarını anhyorl8 r, Müverrih· 
ler utandıklarını hissediyorlar. Fa
kat bu .lıicab münevvere racidir. 
Halbukı hal~ Hüseyin Rahmiyi her 
uman aevmı • her zaman onu n 
lamakta birinci olmu tur. 

Yanm asra yakın münevver is
lediti k~bahatten dolayı affini di: 
leycc~k~ır. Beııce Hüseyin Rahmi 
gecesının manau budur. 
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Nürenberg, 17 (A.A.) - F. C. 
Nürenberg ile Brentford arasındaki 
futbol maçı 20,000 seyirci önünde 
yapılmış ve iki ikiye beraberlikle 
neticelenmiştir. 

Birinci haf taymda Nürenberg 81• 

fıra karşı bir sayı ile galib vaziyette 
idi. Mütevazin bir cereyan takib 
etmig olan bu maçın sonlarına doğ
ru İngiliz takımı kendini mağlubi • 
yetten zorlukla kurtarabilmiştir. 

Nürenbergin sayılarını Gussner 
ile Öhm, Brentfordun ise Hollyday 
ile Scott yapmıştır. 

STOKE ClTY - AMSTERDAM 
MUHTELiT! 

Amsterdam, 17 (A.A.) - Sto· 
ke City ile Amsterdam muhtelift a
rasındaki futbol maçında İngiliz ta
kımı sıfıra karşı bir sayı ile galib 
gelmi§tir. Hollandalılar bir penaltı 
kaçırmışlardır. 

MANCHF.sTER CITY -ALMAN 
MUHTELiT! 

Sdiveinfurt, 17 (A.A.)' -Man
cheşter City takımı ile Alman muh
teliti arasında 18 bin seyirci önünde 
yapılan maçta Alman muhteliti iki
ye karşı iir golle mağlub olmuştur. 

FRii.J .. . ·-- ITALYA MiLLi 
MAÇI 

Paris, 17 (A.A.)' - Geçenlerde 
ltalyanın iştirakten istinkaf ettiği 
Fransa - ltalya futbol maçının 11 
ikinciteşrinde, yahud 5 ilkk.anunda 
rariste yapılması derpiş edilmekte
dir. 

FRANSA - lRLANDA 
FUTBOL MAÇI 

Paris, 17 (A.A.) - Danimar • 
ka - Almanya milli futbol maçını 
idare etmiş olan Çekoslovakyalı 
hakem, Krist 23 mayısta Pariste 
karşılaşacak olan lrlanda - F ran. 
sa milli takımlar maçını da idare e
decek tir. 

MEŞHUR PLAN1CKA 66 DEFA 
BEYNELMiLEL MAÇ YAPTI 

Prag, 17 (A.A.) - Geçen cu
martesi günü yapılan Çekoslovak
ya - lskoçya milli takrmlan maçın
da Çekoslovakya milli taknn kale • 
cisi Plancika 66 ıncı defa enternas
yonal olmuştuı On dört seneden. 
beri Çekoslovakya miJli taknn kale
ciliğini yapmakta olan Plancika hala 
formünü muhafaza etmektedir. 

JSVEÇ - YUNANIST AN 

lstokholm, 17 (A.A.) - lsveç 
Yunanistan Davis karşılaşmasının 
birinci günü bir bire beraberlikle 
bitmiştir. lsveçli Schöder, Stalios 
6 - 3, 6 - 3, 6 - 4. Yunan
lı Nikolaides, Karlberg'i 4 _ 6 
6 - 2, 6 - 2 yenmiştir. · ' 

BELÇiKA - ISVIÇRE 

Berlin, 17 (A.A.) - Buradaki 
Davis karşılaşmalarının birinci gü . 
nü Belçika ile fsviçre karşıla~mış 
ve maç gayet kötü bir havada:.; ce • 
reyan ettiği için sık sık inkıtaa uğ
ramıştır. 

Bu karşılaşmada Belçikalı Haya
e~, ~llmer·i 6 - 3, 6 - 3. fs
vıçrelı Ficher, Lacroix•yi 6 _ 4, 
6 .. -: 2, 6. - 6 yenmiştir. Birinci 
gunun vazıyeti bir bire beraberdir. 

ÇEKOSLOVAKYA _ LEHiSTAN 

Varşova, 17 (A.A.) _ Çekos
lovakya -. - Lehi~tan Davis karşılaş· 
ması netıcelenmıştir. Çekoslovakya 
çift karşılas.~alan da kazanmış, ve 
sıfıra karşı uç puvanla galib vaziye
te geçmiştir. Caska - Hacht çifti, 
Hedba - Tlaczynski çiftini 6 - t, 

5 - 7, 6 - 1, 6 - 4 yenmiş
tir. 
CENUBi AFRiKA - YENi ZE· 

LAND 
Londra, 17 (A.A.) - Cenubi 

Afrika ile Yeni Zelanda arasında 
Brighton'da yapılan Davis maçların
da, cenubi Afrika üçüncü tura gir
meği garanti altına almıştır. 

NORVEÇ - FRANSA 
Paris, 17 (A.A.) - Norveç ile 

Fransa ekibleri arasındaki Davis 
maçlarında Fransa sıfıra karşı 4 pu. 
vanla galibtir. Destremau, Bjurss
tedi 7 - 5, 6 - 2, 6 - 1 yen
miştir. 

ALMANYA - ITALYA 
Berlin, 17 (A.A.) - ltalya ile 

Almanya arasındaki clavis maçları· 
nın üçüncü turunun 4 den 6 hazi
rana kadar Milanoda yapılması der
piş edilmektedir. 

TENiS ŞAMPiYONU DAVIS 
KUPASI MAÇLARI HAK. 

KlNDA NE DiYOR? 
Fikrimce, yedi sene bila inkıta 

muhafaza ettikten sonra 1927 de 
F ransaya kaptırdıkları Davis kupa
sını, bu yıl Amerikalıların geri al
maları büyük bir ihtimal dahilinde· 
dir. 

Davis ltupası maçlarının nihai ı 
zaferine giden yol bir sürü engel
lerle doludur. Birleşik Amerika 
h.ükumetlerinin ekibi, kendilerine 
kupayı kazandıracak olan mt!Ctan 
evvel iki milletin çok kuvvetli olan 
takımlariyle karşılaşmak mecburiye
tindedir. Bunlardan biri Avustur . 
ya, diğeri de Almanyadır. Kupayı 
müdafaa eden lngiltere ile karşılaş
madan evvel, çok dik olan bu iki 
maniayi aşmamız lazımdır. 

Amerikanın Davis ekibi, Avus
turya ile oynadıktan sonra Alman· 
ya ile karşılaşıyorlar. Kağıd üze • 
rindeki vaziyetlerine bakılırsa, Al
manyanın mümessilleri Avrupa mm 
takasının galibi olmakta güçlük çek· 
miyeceklerdir. Almanyanm Gott- 1 
frid .von Cramm ve Haine Henkel-

Günün 
karikatürleri 

- Galiba bunlar açlık grevi yapan 
artistler ... 

- Peki; ne renk n7.<Jwır ... 

den mürekkeb çifti, her biri ayrı . 
ayrı çok çetin mücadeleler yapmak ı İll' ~ ~0 j 
~~cburiyetinde olmasına rağmen, 1 ~ ~ 
ıstısgar edilecek bir çift değildir. ~.d r-:: "f 
H:nkel, Amerikalılara karşı oyniya. 1 _........... 4\ lı !/~ , 

1
111 ~ 

cagı tek maçlardan birini kazanma- ~ _ 
ya muvaff ~k olu~sa ~merikalılar ~ 
kupa zaferıne dogru gıderken çok ~ ~ 
ciddi zorlukla karşılaşacaklardır. . ~/ 
Çünkü Cramm, Budze ayarında bir :... 
tenisçidir. Çiftte, Cramma ile Hen
kel güvenilir bir ekip halini almak· 
tadır. - Eyva1ı! B<fym göziüıil kart.§tır-

Vimbled On'da Allison -Vaan mışlar ... 
Ryn çiftine karşı başlangıçta üstün - l'allllhi 1.xm karı§tırnu.ulım ... E
oynamalarına rağmen, Cramm'ın ,'jason aııahtarlarımın hiçbiri bı( gözü 

mütea~il;>en yapacağı tek karşılaş • "'"ntıyor ... 
malar ıçın kendisini koruması İcab 
ettiği~~~n, mağlub olmuşlardı. Fa
kat butun bunlara rağmen, bizim bu 
yılın çifti Budge - Mako'un Al
manlara galib geleceğini sanıyorum. 

~undan dolayı Almanya _ A-
merıka Davis maçının akibeti 
Grant'a bağlıdır. Eğer Grant tek 
maçlarda Almanlara karşı kazana· 
bili~s~, ~ift karşılaşmada beklenilen 
g~!ıbı~etı de temin etmiş sayabiliriz. 
Çunku bu takdirde Budge nihai za
fere hiçbir tesiri olmadan Cramm'a 
karşı yapacağı maçı kaybedebilir. 

Japonlara karşı temin edilen 5-0 
galibi!eti,. Amerikanın bu yıl çı
~ardıgı ekıbe karşı beslenen ümidle
n kuvvetlendirmektedir. Budge 
Grant .. Japonlara karşı çıkamamış: 
tr., ve Mako, geçen yıl yapılan A
m~rika şampiyonalarında gösterdik
lerı fo~ma ~vustralya ile Almanya
mn ekıplerı de rakiblerinden aşağı 
kalır bir vaziyette değildirler. Her 

. " 
Baba ( çocuğıouı) - Giderken dik-

kat et önüne 1Jak!. 

hangi bir tesadüf eseri olarak yuka
rıda sözü geçen üç Amerikalı tenis· 
ciden birinin yerine yedeklerden bi
rinin geçmesi ica.bedecek olursa 
fikrimce Avustralya ile Almanyay~ 

Bari, mayıs - Küremize en yakın 

olan yıldız, Merih yıldızı, bu ayın için
de bize daha yaklaşmak şerefini vere • 
cektir. Hadise heyetçileri pek ziyade se· 
vindirmekte ve çabuk geçecek bu yak -
la§ma arasm'1a Merih için bilmediğimiz 
çok §eylerin öğrenileceği ümit edilmek
tedir. 

Medareyni saniyede 24 kilometre 
sür'atle bitirerek - arzın sür'ati sani • 
yede 29 kilometre olduğu için Merih 
daha az bir sür'atle hareket etmekte -

karşı bu tehlikeli bir vaziyet olur. 
Bana kalırsa Amerikalıların ni

hai zaferleri tamamiyle Granta bağ· 
hdır. O, sürprizler yaratmak hassa
sını haiz bir teniscidir. Grant geçen 
yıl da Vimbledon'da ve daha baş
ka enternasyonal sahalarda yaptığı 
maçlarla, önceden kendisinin bir 
eksiğini teşkil eden tecrübeleri birik· 
tirmeğe muvaffak olmuştur. 

Japonları yendikten sonra geçen 
yıl Amerikayı hezimete uğratmış 
olan Avustralyalılarla karşılaşıyo .
ruz. Avustralyanın geçen seneki 
galib ekipinin Jack Cravford, Ad
rian Kist ;J! Vivian Mergath'tan 
mürekkeb üç oyuncusu bu yıl da 
Amerikalıların karşısına çıkmıştır. 
Bu ekipi Avustralyanın yeni tenis 
yıldızı sayılan, fakat fikrimce he
nüz enternasyonal tecrübesi eksik 
olan 18 yaşmdaki John Bromvic ta
mamlamaktadır. 

Avustralya - Amerika Davis 
kı:ı.rşıtaııuıattuııu m:ucesı ner ıKı cu• 
rafa da yüzde 50 nisbetinde iltifat 
edeceğe benziyor. Ancak önceden 
kestirilmesine imkan olmıyan ihti • 
maller bir tarafa bırakılacak olursa 
Amerikanın lehine bazı avantajların 
mevcud olduğunu kaydetmek iste
rim. Tek karşılaşmalarda, Budge, 
her iki karşılaşmayı da Amerikaya 
kazandırmış, Grant Avustralyalı 
Mc Grath'a karşı şanlı bir maç yap
mıştır. 

Çiftlere gelince; Bu yıl Budge -
Maco üzerinde mutlak bir tesiri o
lan beşinci set'i kaybederek Crav
ford - Kist çiftine karşı geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da hezimete uğ
ramıyacağını kuvvetle ümid edilebi
lir. 

Avustralya ile Almanyaya kar§ı 
Amerikalılar ümid ettikleri neticele
ri alırlarsa, Birleşik Amerika ekibi 
Davis kupasını almak için İngiltere 
ile karşılaşacaktır. Belki acaib bir 
düşünce diye telakki edilir. Fakat 
kanaatimce Amerika tenis ekibinin 
Japonları olduğu gibi, lngilizleri d; 
kolayca yenmesi ihtimali vardır. 

İngilizler dört senedenberi kupa· 
yı muhafaza etmektedirler. Fred 
Perry'nin profesyonel olması, Bri • 
tanyanın kupa müdafaasını zayıf 
düşürmüştür. Ancak İngilizlerin de 
kupayı kendi topraklarına müdafaa 
ve hususile sırf kendi taraflarını tu
tacak olan bir seyirci kütlesi önün
de müdafaa etmek gibi avantajlan 
olduğunu da unutmamak lazımdır. 

lngiliz ekibinin bel kemiği sayı
lan Bunny Astinden maada, bu de
fa, enternasyonal Davis kupası 
mücadelesinde henüz Yeni bir spor· 
cu olan Charly H~rc de tek karşılaş
malara girmektedır. 

Çiftlere ge~ince, Geçen ~ıl Vimb
ledonda şa":1J:>1Y~n .çı~an Hughes -
T uckey f ngılız çıftının galib gelece· 
ğins muha~k~k nazarile bakılabilir. 
Ancak Astının teklerdeki İki karşı
lamayı da kazanması ihtimalile bir
likte lngi~terenin .c.:ift çift karşılaş· 
mada galıb gelmesıni de göz önün
de tuttuğ~m .hal~e, şahsan §U kana
atteyim k~. Bırleşık Amerikanın Bri
tanyayı bıre karşı dörtle yenmesi de 
hcsabta vardır. tır. 



ngİfiE:re ve Hafy~ ne f 

" ~akit anlaşabıhr? i 
'"111t1z müel lifi vaziyet i yakından tahlil 

P"it. eden milhlm bir kitap neşretti 
~t ~aYıa CH • 1 ltt ~ılcri hak uausı) - lngi-1 de lngiliz cevelinına mani olabi ir.,, 

birler ve L kında ltalyada a· demektedir. .. . . . 
aL a~ct I . ondrada bulunan Bu lngiliz muellıfı, f ngıltere ve 
"'lll c erı ·· f 1 · h ı· f l'llaaı bu mumessillerinin f ransantn men oat enne mu a ı 

· hariciy rada Mussolini ile olarak İtalya bu hırsında devam et· 
· bıın, ilk ~az~rı '?on Neuraht tikçe lsı:anY• için. ~~k~. bir alıi

.\J,, 'dihnektedi;tıceaı olarak te· ka göstererek daıına • Buyuk Brı • 
k ll\n harj . · tanya aslanmm kuyruguna basacak-

l~ttiııdcn b~ıye nazırı , Romadan tır.,, diyor. >'~rıın r ıra._z evvel kabul etti· İngiltere - halya arasındaki mü 
~ ı· csını · b ·· 1 • 

11
llc: "I a1ansı Stefaninin nasebetlerin esa1mı ugun ıpanya 

~ Y•nid talya ve Almanya meselesi ıqkil eınıektedir. Son gün-
,. "•iie baıı•n zem dalgalan lenle görülen zıd '"'.'"ketler ve teh· 

artık b'adı. B\\ iftira silah· likeler hep nüfuz ıcrası maksadın
l>t İçirı ç kr tarafa bırakılması dan ileri gelmekteciir. Bu zıddiyetin 

de haltik~ b •rzu olunur. Av· nerelere kadar dayanacağını kimıe 
t\ıd .. <:ak 1 .arışın yaratrlmall ıimdiden takdir edememektedir. 

Dürüstlük ve mertlik 
19 magıs bu yüksek 1ürk şiarının 

d 
~chirl m.ılletlerarası havada Ancak muhakkak olan şey lngilte-

lt -it erın h . d . d k' .. f da ·:._. '•• dem· . arıce atılması renin Ak enız ,e ı nu uzun n vaz 
ı,,_-ttccaeuf'f~ı. . geçmesine imkan ~lmadı.ğı ve .~yle 

. f'k~ aitt'k azıyet yatışmadık· birşeyi aklından bıle geçınnedıgıdir. 
l 11aıı· 1 Çe ger . l - -o\ı t ıı mahfeli .gın eımekte· '1rıı.ıc edbirıer h kkı ltalyanın .ı. Taç g/gme halık ında 
~ah-16n ka a ında tefsiratta ı•-ıyenların okudu~u 
. v,~ııın v .. }rnmakta ve İngiliz 19 

11 

"" · •ıı...J·" ._.ıyete pek h . E / ··ıtllt) '"Qtgi .. .. e emmı· n uzun gazı 
liaı..... ckct a gorunmekte ise de ~ rasındak · ·· be ttalya hükumeti Londradal:i bütün 
•idd ltıeac] . ı m unase • de .•tli b' eaınde olduğundan ltalyan caıetecilerl ıeri çağ"dığı için 

19 Mayıs 191 '1 tarihi, yalnız 
altı aıırlık bir imparatorluğun çök
mesini gösteren bir gün değildir. 
Bunun geni§ ve sonsuz manalarını, 
o günden baılayarak yürüyüp giden· 
hareketler en bariz bir ıekilde ifade nu ltıdcJcn ırkgcrginliğe gitmesin- 1ngili.z kralının UÇ giyme merasiminde 

~k orkulm k d bulunamadıklan matUmdur. Bunun ü • 

. "e b· Irndan F a ta ır. lrıa.·ı·ılhaah L ransrz gazeteleri· .zerine taç giyme ıneraıimine ait haber· · •' •z - e tem . IC'in !talyan ıazetelerinde nw,dilh ,. Memleketi, hiç bir facia eseri 
• •tr•:- lta)y P.s gazeteıı· dilemiyeceği merakı mucip oluyo:..ıu. yazan muharririn tasavvur ve tasvir ltl'İltiı~gı bir b an munasebetine k ·1 ı edemiyecegwi kadar fecaatler içine 
'• r 1 · St f · • aevkeden en mühim ômil. ilk safta 

etmektedir. 

aa .... t ıı:tir. F a§makale çok ka· Nihayet bu mera zaı o muıtur. T" • ~:n 
k .. ,.,~i A .. ru ans~nın bu en cid- halya gazete erı e anı &Janıının Lon· '4 · ı.t) " Pa d d k' h b'ri taraf d k'I idare mesuliyetlerini üzerine alanla-
~t) l'tıası ı· • hsıyaaetinin yeni· ra a ı mu a ı ın an çe ı en gu ıt tel'" rın erk · l ktsa telgrafı neıretmitlerdir: rm dürüst ve merd olmamasıdır. Pa-

h'· ıgj ~ · • esın açı ma· t T k cli•ah dürüst degı"' 'ldi, sadrazamı ve 
l·tı Uklımct]rnımı İf birligı""nin ''Bu sabah ngı ı..ı ralının ~-ç giy· :ot ıt ı 1 er t f .. · 1 •tır nazırları dürÜ$t değillerdi . Çünkü 

)atd o ar:ık . ara ından değil m .. torenı yapı mı.7 .,, 

1 

.., •dil mıUetler tarafından ltalyan ıaıeteleri bu k<Sa telıraftan bütün masum bir milletö.~ hayati 
t•boru, lll•~ıle mümkün ola· h·•'" bi< 9ey yazmamıılardır. Yalnıı mesuliyetlerini omuzlarına almıtlar· ~"•iv . ettırerek iki ta f Vatikanda neıredilen Observatore Ro • ken ve bunu dütünüyor gibi görün-

d

. e ett'k ra a k · · b' k 1 d l ırler, ı ten sonra ıöyle mano üç sütunluk havadis neıretmiı ve m• ıçın ır ta ım ya varıcı, i e· 
, bunda uç giyme meratiıninin talıilitı nici tqebbüslerle bu vazifelerinin 

Cai h n silahl :ı .:- ı ı T 1 k h'dd tJ · · yapıldıöma hükmderek, -lnız ıı.ı· •ttiirl" h araan tecrid e- yuı mıınr. n'""" aqı ı • '"nı ~-,~ • ,. tıı, 'tilt.,m~ akiki ve aemereli unutan !ıalyaolar bu bf vadisi merakla korıcli ph..Jarmı, kenilf ..,fil men· 
. ı.,; •:ıteem ••as hattıdır. Gen· okumuılardır. faatlerini temine uğraııyorlardı. Va-

bir remzidir 
kanında llulduğu için asil bir Türk· 

tür. 

Yazan: 

A. /SME1 ULUKU1 

lstanbuldan hareket edeceği da· 
kikalarda bile önünde binbir tehli· 
kenin oklarını gören, hareketi a • 
nmda ve ondan sonra kendisini ta· 
kib eden bu tehlikelerden yılmaya· 

- rak o nisbctte azmü iradesini kuv • 
vetlendiren, milletini ve memleke· 
tini kurtarmak için her kahra göğüs 
germeyi seve seve ve sevine sevine 
kabul eden adam merddir. Bunun 
için de Atatürktür. 

Biz Tiirkiin binlerce yıldanberi 
şiım olan bu iki fazileti, düriistlü· 
ğü ve merdliği 19 Mayıs 1919 gÜ· 
nii Samsun kıyılarında hak ve ada· 
let ufkundan yükselmiş bir güneş 

• olarak doğmuş gördük. (Şamaş) 

fldr ant akd d 'ld'v Di iYer taraftan, Romadan bildiril • zifelerinin mesuliyeti onları, hayat 

'a'· ~ile R e ı ıgi zi· • ~ ~rı bir h oma münasebetle- diğine gOre Kont Ciıno ile B. Drum • pahaıma da olsa, en yüksek feda· 
et '4h ava · · d d mond, italyan ve tnıiliı gazeteleri a - karlığa sevketmek lazım gelirken, 

tıtı ·Qe..... .illin cdı'l . ıç.ın e. evam . 
• "" ··•ııı; m t F ıasındaki mün.,eb<tler mmlea•ni tet • bunu yapmıyorlardı. Yapamazlar· • 
\. ·.ll ll\ ... 1 Yet}j siy :§ ı. ılhakika kik etmi111Jerdir. dı da. Zı'ra onların fikrı·nde mı'llet tin kahraman fedakfırını oizli ellerle ı."!'lı}'t~ ""&cld 'k~sı ••er ile takib ' • 
l'>h• "" h • ı 

1 

m'll Çünkü Jtalyanın lngiltereden batlı· ve memleket mefhumları ıilik bir öldürmeğe teşebbils etmek, Türkün 
• lı.)ii11ıı.,~•ulüne m~:t jrasınd~ " 'ikiyeti, lngili• ıuelerinin h.ıtı ha· gölge halinde bulunuyordu. Her ruhundan gelen hak hamlelerini 

gi.ineşlir ve Sümerlilerin hak ve a· 
dalet tanrısıdır. Arınna güneştir 
ve Etilerde ayni tanrıdır. Turkun 
hakkını almak, korumak, dünya· 
ya adaletin hakikatini göstermek 
için Samsun kıyılarında, yüksek ba· 
şı, zi.ilme karşı çatık kaşları, kabar· 
mı§ göğsü, ileriye doğru atılmış 
sert adımile Anadolunun ufkunda 
yükselen Kama! de bir güneş, tan· 
rılaşmış bir kahraman bir Atatürk· 
tür. ' 

~~)& ın ilal . ı 
0 

an suı· reketidir. ttalyan gazetecilerinin ıeri d d" .. b·ı Anzavur çetesile yıkmagw a çalı.:ımak. ~ ""' ille ••ı idi. lngiltere 1 ürüat insanın uıune ı eceği bir , °"' • ,o\k tru m f ç· 1•"tmasınm oebebi, neiliz ga"tele· tarzda bu iki kelimenin kudsiyetini Anadoluda ilerliyen düşman asker· 

~. t"•..:t. deni'"de .~n ~atleri Av· ·ı'nı·n ıe .. .:ıettnekte oldukları miltalealar- d O 1 H J'f · d 
t"''••ı ' ·• )' A .~ anlıyamazlar r. narca esas olan !erini a ı enın or usu diye ilan et· 'Iıı.ıı •k,, '"•sai t 'ııma 

1 
vri· dır. ve iki memleket orHındaki g<rgin· ıey, Hamidin dedi ği gibi: mekti. Merd olamadıkları için de 

~ ~ ;: t bu ani e ı:ne erini amir· ıı·g· ı·n zevali. gazeteler _arasındaki müna· Tu"rk .ıegwı"llerdı'. 
~ 1 "~i.ıı aşmay · · d - l .izpnm1 bize vatanla millet 

0 

· tıaiı· \llCt bo a ıstına scbetlerin ıılahına baghdır. k l tirıı ~ c·~ - it ifa çıktıktan ma· =-~~=--~ı:-"""= Biz var olalım yeter bu devlet. Milletin urtu ması için yalnız 
1
1

. -,~ i bir e:d~an münasebet· sara,ııurnunde bir ceeel ten ibaretti. Alt tarafı yalan ve ri· bir çare olduğunu düıüncn. hu dü· 
"l• .. ~ı 't --·~ktadır. 

1
fe ile dolu ger· bUIUndU ya idi. ,unceı;ni hert•Y• rağmen tatbik et· 

~
~) ~- d d d w il mek yoluna atılan, resmi mevki ve 

'rı - ga '' oun" C! .... 
8

yburnunda denizde bir ce- Onlar mer e egi erdi. Çün· .:,.· n. it& g leteainc .. w ~ relik leh"' "f rütbesini milleti uğrunda feda eden, 

... f•t! ti~,.. en_itleme .8:ore, e"er sed bul· ... ""uıttur.. . kü me i , a gı vazı eyi, ölüme 't """ -.}', pol t k B ı,u&40· k 1 k k da ... l w her kudreti ve her kuvveti milletten 
•I .,. b' Urıt>e ' ı ası Ü· :l("ddeiumumıllk tahk• ata e oy. • r yapm•P ça ıımagı emreder. ~~iltcr~r }ehi lik:at~rlku.g"1 unun em· muş, uad}iye doktoru Salih Haeim ce- Bunu yapma~ ~iciye~~ri.. yatılrf. aldım diyen, daiha her sözünde ~ ... '••oı1ı~• tal f ı etmezse ııed' ayene e.ıereıı. morga ~aldın!· lan o kadar musaıd degıldı ki bütün hikimiyet milletindir düstürl;nü tek-~kiiıı,, &ı_dün~:nı~ ~kkr ~ldu· m.;;"ııııum göalennifli~._ ötlümUn o feliket yıllarında ağızlarından rar eden ve bunu tatbikten h iç bir ~ b;tjb· '.tıt-..ı. J?uzundekı ye· kar.& neticesi nıi. yokoa emaye .... , meni« bir söz bile iıitilmedi. Gös- zaman v•z geçmiyen adam dürüst· 

L t lıJ.r.ı:''• ""la ulunı~azsa iki mi olduğu ar,ştrnlıyor • terdikleri en büyük merdlik, mille- tür. Bu dürüıtlüğü damarlarının 
~ ~kt.t .,, ımak ımkanmı -=~-=---------:~-:-------;---:-:----~--::--::::------~~tt:/~•in düğüm noktası Esir Alman pilotunun defterinde görülen 24 
, ~-~'~ bird;'~aktadır. iki Al k • ~~~in •htilaf munaaebetlerini man ızmm ismı 
~:~k trdc J ın eaa b )~ lt\tj ngilt edı udur. 1 f i J b • •• l.. 1 l ~, ı..a~, ~ ctmi e~ e ufak bir Bask casusıarı ara ınaan ır tur u a.1ıaşı amıyor 
~ıı.. "\l 1_. •ıne · §tı. Herk · ~:4tt 'ltab tmk. esın :'l)·~· J(· a Pek an •erilmek Ü a bombardım 1 nın ş·f 1 . ~~ Btj~1-bta ltaİ bi'. fiat kon: son ispanY an afi 1 re en ... ı..· a~ <ııq; •Ya imYa •ıy .. etinin k' ti haftan bap dolu ise de, bu iıim· Yazı ıöyle ba•lıyor: 
i" ... }.et•- te .. ler "'-kParatorluguw na İ Baık hü ume ca• • G :ı-., "•ij '< g ~ k spanyanlll kızının iı· )erin hakiki manasını meydana ko· ' rizela, yeni bir tayyare içinde 

)ı, 'ıı,~I; !i°"lerilmek~~ . ve oade su.o tqkilôb. 24 A)ınan mınaY' hal· yacak bir anahtar bulunamamakta· uçtu .. !tıi'ıa,; Ilı ••ry Bl dir. Kita· minden ı.asrl olan mu;.,mlflardrr. dır. Mer ne kadar Guerniko ıehrin;n ·~ )etin~htarı T· müstakbel letınek için bet fsaat uTrud• Erika, Bu esrarengiz hatıra defteri kur· iımi germiyorsa da, kız isimlerinin 

ti• ın eh a detticn 1 1 1 . . ona ' Al 
""-~ ~ u• .,.mi • •· •P•ın· lk atı 111~ Gr;zela olan bu 1un kalemle ve manca olarak ya• geçmesi, muayyen mmtakalar uz .. 
f'<i ı,,;.: fa ~lı: b Y•lıni tebarüz Greta, Anelll . ve, on defa esir zrlmı,tır. Nisan 17 tarihinden iti· rinde bombardtman ıayyarelerinin J!'ıı.~ .lcıı. ;""1 olanu tarafa veya yirmi dört kız 11mı. •tayYBlecinin haren ispanya meıeleıi açıktan açı· uçuşuna i'f"ret ettiği sanılmaktadır. ~~ ... Ilı il mPatator) •c__mpatileri- edilen sarl§ln Alınd afn 'nde görül • ğa mevzuu bahsedilmekte ve "Biri· · Esir edilmiş olan pilot ıimdi ~ t~t)·~rtı~rr dikka~~n men • cebindeki hatıra Ve tderj 'simli olan si muhakkak lıpanyaya gitmelidir,, Amerikan sigaraları içip Fransız p· ~) \i f...:a_ iltorl.... rnıze alma- .. t.. Hans an e 1 d ki' d b' cu"mleye raatlanm kt rabı yuvarlayarak Bask hu" ku-metı· 
·q'• • b -~k" .. gun mu§ ur. h l rı aerisin e şe ın e ır a a· ~~~ iı.,, fl•rlık .. emniyeti bu Alınan Bilbao. •:;.;tayyare· dır. hesabına yaşamaktadır ve Bask lıı.. f~iQ. a ığ,,,1• goze allllal'ak kazaya uğrayan hır A . dil · • Guernika ıehrinin Bombardıman· hükı'.ımeti gizli servis bürosu, esir ~...,, kaıo.i Akden.'•madiıi ile sinden paratüde inip esır • mıf la alt üst edildiği tarihe isabet eden Alman pilotunun defterinde görü-ı' "kdeo;,, e •hemm· ız . lngiltere tir. I bu 25 nisan gününde defterde bir kız len 24 kız isminin neyi ipret ett;ği· 

1tı \~~lik ~j~kbezidi?'ii haiz bu. Bask hükumetki .. i:r";;; mın· iımi göriilmektedir. Ve bu iıim, ni aramakla meşgul. 
•tljii uraa' dı caret yo- isimlerin muayY•n °Y eldi· )iıtede görülen yirmi dört kız iımi· 

aiy88ct ~ r. ltalya- tak l · · bomba manasına g nı'n L-·ı'ncı'sı"dir. ıae Ak a ar ıçın . ha defteri U&f 
deniz- ğini sanıyor. Gerçı tıra ' 

(Daily Expreıa) 

Milleti, memleketi kurtarmak, 
yükseletmekten başka bize dürüst• 
Iük ve merdlik .sembohi olmu§. Türk 
ahlakına yemden hayat vermiştir. 
Bu iki yiiksek faziletin neler yarata· 
bileceğini fiil ile grjstcrerek, yarın 
milletin, memleketin mukaddem· 
tile oynayacak olan gençlere çok 
canlı, çok heyecanlı bir ders ver • 

miştir: 
Hususi ve umumi hayatta, mes-

lekte, arkaöaşlıkta, şahsi işlerde, 
menfaatte, zararda, hususi ve ev· 
rense! siyasada, her yerde, her§CY• 
de ve İşte muvaf fokiyet Türkün bu 

iki fazilet kanadından doğar. Dü
rüstlük ve merdlik. Bunlar belki 
ataların sözi.idiir: fakat muhakkak 
'e gfüde görülmüş olan bi11ey var· 
sa o da Atatürkiin şiarı olduğudur. 

Yalan. riya. cibanet öliilerin 
ışığı olan fosforlar gibidir. Parlar 
görünür, yükselir göriinür, çok 
geçmeden söner, karanlıklara gÖ· 
mülerek bir daha gorlilmez ve işi· 
tilmez olur. Vahdeddin, damnd 
Ferid ve benzerleri gibi. 

Merdlik, dünisıluk kuvvetini 
k~ndi .. varlığ~n~a~ alan, radyum gi
bı. ı:tuncş gıbı bıtmr.z tiikcnmez bir 
cevhere malik olan ilahi, ebedi nur· 
lardır. Gün geçtik e parlaklıkları 
artar, yaratıcı kuvvetleri yiikselir .• 

. 19 M~yı~ ~919 tarihi bizim için 
T~rk fazıletının, Tiirk diirüstlüğii
nun ve mcrdlığinin eh yüksek b' 

bol 
.. d . Ö ır 

sem u ur. nümiızde ınnncvi bir 
anıt olarak yaşıyncaktır. onu düşü· 
nenler, ondım doonn hak'k• . 
1 

• .. "' ı ı netıc~· 
crı gos ? nüne getirenler vicdanla
rında dnıma bu ikı' bu" "k . yu şıarı ya· 
~atacnklnrdır: 

Dürüstluk ve mcrdlik. 
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Bur.~sı esr.arengiz bir evdi : Bodı unı ~ 
; 11{rdilı. Ora/la_ bir merdiven vaı dı ac8 f 

Kadlrcan KAFLI 

- · Poyraz değil, neredeyse 
Memet Reis cevap verdi : . 

Tefrika: 48 

fı.rtına _olacak ! Gök kararıyor! gizli liıerdlvenden nereye çıkı/ıgoııl' 
. -

_:_ Fırtınanın ta kt>r dlsl geliyor. Ayazmend'J tutabilsek hoş olur-. 
.. ı 

Bu gemi OQ beı yirm'i adım uzunlu- yazm~nd'i tutabilıe.k hoı olur. Şimdi gemi yalnız kü~eklerle gidi • 
ğunda ancak vardı. İki direk Uzerine Ed~emit, Dikili ve Ayazmend ta - yordu. 
iki müselles yelken çekilmiıtl. B~! tarafı raflan o aır~a Karasi oğulları idare - Provasını doğuya çevirmiı; iskele baş 
sivri ve biraz yüksekti . . . Geıniiıin, orta- ıind~ bulunuyordu. Çandarhya yakla - om\ızluğu ~izasından çarpan ~öpüklif 
sında.Uçte i}dsini tutacak kadar bi~ klımı · ıınca Saruh~n oğullarının Ulkesi baglı - dalgalan çığneyerek ilerliyordu. · 
biraz alçalıyor; sonra baJ taraftah daha yordu. . , lskarmozlar gıcırdıyor; ipler ara • 
yüksek olan kıç kasara geliyordu. Mehmet Reis dümeni iıkel~ye kır- sındaki ıslıklar ~oğalıyor ve ge~i koca 

Pruva direğinin dibinde bir delikanlı madan önce: dalgalar arasında sanki ·kaybolup gö _ 
ayakta duruyor; ileriye, sağa ve sola --; Salahattin, yelkenleri mayna et - rünüyordu. · 
bakıyordu. tir! İbı'nhim Beyle Salahattin 'Beyin ve 

Güverte boyunca i~i tarafta ikiter ~ı D~dL başlıca yoldaşlanh yüzlerinde bir en _ 
ra kürekçiler ve yanlarında Geminin bo- ~M31ka.ralar gırladı ve yelkenler gü • d.~şe o~unuyordu. Bunun en büyüğü 

-.. Yapayım da sen ·gör. Fakat, sa
na~östereylm diye, bu ır giri~el< is
temem. Yalntz, fikri!1i . een açıkça söy. 
le bana: 

yunGa uzatılmış kürekler vardı. verte üzerine düştü. ş~phesız Me~met Reisin yürcğindey _ 
Kürekçiler güverteye oturmuılar; ldı: fakat a~ga vurmuyor, her zaman _ "Farzet ki, bunlardan ikisi de avni 

Geminin küpeştesine veya kürek .sopa- n I . ki gibi soğukkanlı Clavramyordu. derecede tatbiki kabil olan. ~yl~ ... ranga ltı cinaye ı Se h · ı ı t ıh larına dayanarak uyuyorlardı. Bellerin- Bazan dalgalar küpe~teyi aşıyor: nce angıs n n ere etmeli? 
de bıçaklar, yanların kılıç ve oklarla yay Tetklkatm 'neuc'esi ahndı kürekçileri ıslattıktan sonra güverte ü- - GiZlenmeyi • 
lar duruyo~du. zerinde beyaz köpüklerden bir örtü se- - Niçin? 

Geminin güvertesinde, ikişer adam Ma'Ji.lu/ kaf ilden rip kaldırıyordu. · - ÇilnkU, gizlenecek olursak, bu i-
sığacak büyüklilkte ~ört köşeli iki delik Midillinin şimal burnunu kıvrridı _ §e hiçbir §ekilde dahil olmamış bulu-
ve ambara inen merdivenler görülüyor - sonra ölm Üş... lar.t nuyoruz ve istediğimiz zaman bura-
du. Aşağıdan sıcak bir nefes kokusu ve , • lerlemek istedikçe denizin koca to • dan çıkıp gidebilfrlz. Şunu unutma-
bazan hafif bit horlama geliyordu. Bun . Birkaç gün evvel Pangaltıda oluran katları g_eminin bordasında şaklıyor; nıak lazım ki, gene böyle hidiselcre 
dan, a~kerledn ambarda uyudukları Hüseyin Erdoğan karısı ~ayan Sabi- kürekçilerin so)uksoluğa ~e ter 'içinde karışmak için değil, kehdi igimizi gör-
anlaşılıyordu.. . hayı vurmuş ve kendisi de balkondan uğraşmalarına . rağmen ilerliyem~yorlar- mek için yola çıkmıştık ... 

Kıç kasaranın iki tarafmdaki iki deli- dü,şerek ölmtiştu. Bu vak'adan bir hu- dı. - Fakat, sen de unutma ki, ben)m 
kanlı uyanık duruyorlar; ikisi de engine kuki mesele çıkmı§tır. Mehmet Reis hükmünü verdi: ~ bu kadını öldUrmemde' tiir maksad 
bakıyorlardı. • Müt.eveffa Hüseyin karısı Bayan - Karşr kıyılan tutamıyacagız. Hiç var ... 

. Kasaranın gerisinde ve .dt:imen ha ._ Sabihadan evvel mi yoksa sonra mı olmazsa Midilli kıyılarına düşmiyelim . Hakikaten, Harvest bu kadını ni-
şında beyaz saka11r, uzup bıyıklı, geniş ölmüştUr?. Bu noktanın tayini için :Yeniden dümen başına geçmİ§ti. çin öldUrmliştü?. Kargaşalık arasında 
omuzlu .bir .adam vardı.' Sırtrndaki çiz - Bayan Şabihanın mirasçıları tarafın- O sıralarda Midillide Venedikli bunu sormağı -unut'muşti.ım. Şimdi ken 
gili dokuma gömleğin kollarını sıvamı1: dan İstanbul asliye 3 Uncü hukuk Andre Kataneo adında bir şövaly~ ha ' - disi anlataca~tı. Durdum, dinledim. 
göğsünü aralık Qırakmı§, belindeki yün mahkemesine müracaat edilmiştir. E. kim bulunuyordu. Foçayı "da elinde tu- Fakat anlatmadı. 
ku§ak, ayaklarındaki kısa ve dar _şalvar ğcr Bayan Sabiha Hüse:vinden sonra tan bu prens, birkaç sene evvel Bizans ' · · ı . • . - . ~öylcsene, dedim, bu kadını ni-
onu, olduğundan Çlaha g~nç gösteriyor. dlmüşşe Hüseyinin mirasına iştirak e.. valisini kovmuş; bununla beraber Bi • ~in öldürpün? 
du.. . deeek ve bittabi HÜseyinin mirasçıla: zans impııratoruna~ tabi oldugvunJ se _ 

· · · · • Ba s "-'h • r • - ·Herhalde .bir sebeb vardı ki öl-
. Başı açıktı v~ .saçlarım ~irka~ gün rı yan a.,ı anın mırasçıları ara- nede muayyen vergiyi verec;ğini de bil- dürdüm. 

önı:.t kazıttığı .belliydi. . . sına giremiyecektir. ,Bilakis Bayan Sa- dirmişti. Bizans imparatoru • Andronik 
:8ulutlar gittikçe büyüyor ve kara : biha. Hüseyinden evvel ötmüşse Hüse- Paleçloğ' 0 kadar i~ce el~yen bir ~·dam - Tabii, sebepsiz birşey olmaz. He-

rıyorn · ylnin m'ıra-ila"" .,... y s b'fı · a v · • le b5yle bir cinayet icılemek içın· , her-:-
t E,, ıH\iı.oı;mıo. . ~ıs u .oa an a ı anın mı. ,;l'lılpi. Asıl mühim olan paranın gel - ~ 

. r.~HFı~ar ... cJıt,hı::lanıt,or, . yelkenler ~ ve r~ıfi:fi ardffilı·gfflfcekleroir: . mesıydi. Fena bir VJliye ,.t~s1ım elmelC- .\lalde cinayet isJ1yec:ek ,bir ı!Sebeb var. 
ıpler arasında ıslıklar çal~yor; denizi lCa- O!ıftX{'liiiifül:rli\ı1ııi~16hu1 nu 'nblfü1.nm tense l°lecerikli ./e sa'8ık bir prerfsin ida- ,._+~.-...._-:.. - ._ - - - ... 
b ;ı mahk . • d ı·ır . . t b' . ,f t l - - - - __._._XW.R..L.;L aı !l1or ... q. : ır • :~~ce ~ e ı erının es ıtı kabe ~ -~resipe Y$rmck &ha uygunqu. Bunda --ı ,. _ ' -·· ,,-

Doğuda yavaş ~a~aş ç~ğalan b•ir 'be- ~ektedır. liaklı oMugunu da pek kısa bir zamanda D tJ N · · · 
y<ızlık vardı. • ~iılıkemec~ i~~ihaz edilen karar· U- ·~nlarru§tı. R'-cftaneo aitr'gtaiy~ler gön • · .V.e · YAR 1 N 

Dümendeki gemici ileriye doğru ses zerme cvvelkı gun Pangaltıda vak'a- ldermiş; hatta Bizans prenseslerinden TERCUME KULLIYATI 
lendi: nın cereyan ettiği apartımana mah- birini kendi oğluna nişanlamak suretile Bu irfan hazinesine 

- Veli!... ' • keme hakimi, Tabibi adli ve polis mr. bağlantıyı kuvvetlendirmek istemictti. ı · :o abone o'm•k 14jin 
- Buyur reis!.. f""' .mur ~.~. ~ıt1?"1~§~cr, icabeden tetkikatı o sı,rada başvekil Kantaküzen'in kay 
- Yoldaştan uyandırın. yapmış ardır. · • natası Yani Asan iki haftadanbcri Mi - • kOJ•yhklar 
İki delikanlı güvertenin iki tarafın _ ~u tetkikat neticesinde an1a§ılan dillide bulunuyordu. Kantaküzen'in ka-

dan pruvaya doğru ilerliyorlar; ~!I u·- ,vazıy?t §~~led~r: . . rrsı prenses 1reni ile kız kardeşi Tcofa. Memlekette okuma hevesini 
zanmrş, yan oturmuş bir hal,ı.., ., ~y Huseyın ~ar~sına bır kurşun no, prenseslerden Verin ve Marsiyan da . yaymak ve kitap tedarikını kolay. 
l.•1rekçileri dürtü}'.OrJar<lı: aktarak , ya.:aladık~~n ~o~:a derhal bal- beraber gelmi§ti. Midillide ziyafetler ve· !aştırmak maksadile DUn ve Ya-

-: Kürek başın~!... olldan duşerek olmuştur. Fakat Bu- riliyor; Andre Kataneo'nun oğlu Jülyo rın kitapları için her keseye elve. 
D~yorlardı. . . yan Sablha yaralı' olarak kocasın~n ar. için bu prenselerden birinin seçilmesi rişli ve pratik bir abone usuıu ko-

, ~ıraz sonra h:p kalkmış kürekler ka.s:ın~~n .. balk~na çıkmış ve fec! ~~ı- düşünülüyordu. Bu münasebetle Yani nulmuştuı. 1 inci kitsptan 11 inci 
e&en ze dalıp çıkmaga qaşlamıştr. ~~ı goröukten sonra tekrar gerı don. Asan ve beraberinde ~elen prensesler de kitaba kadar Olan on ciltlik l inci 

Bu sırada kıç kasaranın önünden m~ş, Odasında yan ofurmuştur. Bir Midillinin serin k'yılarında fÜzel bir . serinin abonesi ıb"36 kuruştur; bu-

b · · b' d J'k n\Uddct so d fazl k · t · nun 2a6 kuruQ.I• pesin verilir ve 
0

on-n~ a.~a ınen delıkte ır . e ı anlı görı:in . • . ru:a a .. ..a . ~ zayı e · yaz ,geçirmiş olacaklardı. Y'"' ~ 
muştu, Bu, ancak on sekız yaşında var- mesi nctıcesınde ·oımuştilr. Umu,r Bey İzmir ka!esini tamir ve • dan sonra her ay' bir tira ödenir. 
dı. Başına ipekli bir çevre sarmıştı. Srr- _ ~~k'anın ôu tarzda cereyan ettiği- kuvvetlc.nd:rirken Sakız ve Midilliyi · • ıı · inci Kitaptan 20 inci kitaba 
tındaki c:ebken, gömlek ve belindeki ku .ni gosteren d~li.l kocasının, atlasında, de ele geçirmeyi tasarlıyordu Kc,ndi kadar olan on ciltlik 2 lnrt serinin 
şakla bacaklarındaki kısa. şalvar onun balkonun zemınmde ve _ parmaklıkla- ba§larına küçük gemiler donatarak abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
zengin bir Türk beyi olduğunu hemen rm~a kadının bıraktığı kan izleridir. Urla, Çeşme, Ayasloğ ve İzmirden kal~ peşin verilir ve onda~ sonra her ay 
anlatıyordu. • Bu ız:ere naz:ıra~ ~~dını~ .Ya.:aıandık- kan Türk korsanlanndan oldukça bil - bir lira ödenir. 

Oldukça yakışıklı bır gençti. . tan sonra ~v ıçerı~ınde bır muddc>t da. giler almakla beraber ayrıca M ehm~t 21 incı ·kitaptan ~O unçu kitaba 
Kıç kasaraya çıktı ve dümendeki a- h~.v d?l~?tıgı ~nla~ılma~tadır. Esasen Reisi de yollamış, bir keşif yaptırıyor _ kadar olan on ciltlik ~·Üncü serinin 

"'ama sor<iu: . . . go!8Ünun sag tarafından bir ku~un- du. abonesi 5a2 kuruıtdr: 2::i2 kurutu 
- Ne haber. Mchmet·reis? la y~ralanan bir insanın derhal ölme· (Ark.ası oor) pe~in verilir. op\ıan ~onra her ay 
- İyilik, beyim.. . Sine. fennen imkan görülmemektedir. bir· lira verilir. · 

' • • i . 
Bu delikanlı Umur beyin karneşi tb- · . Şu hale nazaran, Bayan Sabihnnın aı inci kitaptan 41 inri kitaba 

rahim beydi. . . _ . . . m~ra~p,ırrmm ko·~ası. Ba)• HÜseyine Ümmu, kızın yUzUnden ki\da.r olan Qn elitlik 4 üncq serfıffn 
Onun arkasından yirmi .bei. yaşlarin- . !111~~~1: ~_lmaıa:ı ıktiza etn_ıe~t~dir. . fflenen cinayet! . a_borl~sl !520 .. kuruştu:.: 220 kuruşu 

da bir genç daha göründU .• vBu . da· S ·: , J?.~n . çıkan -arkadaşlarımızdan bi; Çatalca civarında bir köyde , Ürn.. . verilcİikten sonra bet ay bir lira ö. 
Jahattin beydi: Melımet reise . baktı: _c- • rmde bu rneseleye dair.'gÖrlHen yazılar müş adlı bir kızla evlenip evleıune.: . denir.' 

- Sanırım ki· bütün -gece ayakta kal- ; Y.~~1-ışt~r~ me.k merele olmuş, Ali ile 1smaH bu 4J inci kitaptan 5J lnct kitaba 
dın. Haydi, artık sen uyu da ben •dü' - -. --• ....-.------------ yilzden 'kavgaya tutuşmuşlar ve ~ma- . kad.ır olan OP ciltlik 5 in~i serinin 
mende kalayım. : - 1.' ~ l h. e f n

1
• Aliyi öldilrmü§. . abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 

İbrahim Bey .de buriu tasdik etti. . -. . ~ Y l . QplS • İstanbul ağırcezası. tsmaili dün ak peşin verilir ve her ay bir lira &le-
Fakat Mehmet Reis kabul etmedi. Kö IU 1 · ~ ·· şam üstü, - cezayı azaltıcı bazı sebep- nır. · 

Geminin sancak tarafındaki sisli tepe ,. ·· y . ~ garası yUzUnden ler bularak _ 6 sene ağır hapse mah- · 50 kit.tba bırden llbone olmak is-
leri gösterdi: · adam öldUren cezaya kum etti. Öldürdüğti adamın varisle· . tlyenler peefn 8 lira vermekle kf. 

- Orası Midillidir. Limanda htr . çarptldı rine 1,0QO lira tazminat ödemesini de taplann tamamını :ıhr ve sonra 
zaman üç beş· gemi bulunur. ·u _ ·. Yenil;capıdn köylü cigarası· ' satip karar altına aldı. her ay. 3,llra_ ödi,ı;erek 6 ayda tıe-
yanık durmak gerek, hem, göılerime satmamak yüzünden çıkan kavgada, Bu suçta yardımcı rol oynamaktan .saplarinr kapatırlar. . 
uyku girmez ki .. Hele şu boğazı geç~ - kun~UTQ.CJ. Mustafa, Hasan isminde bi- tlurıtştnası yapılan Kamilin de beraeti- 51 inci kJtşptan .6Q §mtı kitaba 
lim de... . rini ;kanlar içerisinde yere sermfşli. ni ka:ia.rlaştırdı. ~adar qltrJı .6 mc.ı 19erinin abonesJ 

Ayazmend, Dikili ve M::dilli arasın· . Bu hipdetle öldürmek davasının du- -------·-'i' 436 JtqruştUT. ·186 ısr .peşin verilir 
daki geniş geçitten bahsediyorduı · .Tuşmasında, İstanbul · ağırcezası: dUn .., __ ..__.,.. S A F O ve her ay bir lira ödenir. . 

. İbrahim Bey yüzünü rüzgara çevir- • akşam üstü kararını bildirdi. Abone olmak 1·"1•0 "VAKIT 
:1 A. Dode - H. Rifat ıs 
• ı: ; • • Kunduracı Mustafa, ceza · kanunu- • yı.:ı·duna ntüracaat edilmelidir. " 

- Poyraz değil, neredeyse fırtına o- mm 448 inci maddesi mucibince 15 se. $a,.yfiyede okunacak güzel Tetefoıt: ' 24370 tıtanbul. 
Iacak r Gök kararıyor! ne, 11 ·gUn ağır hapis cezasına çarpıl- bir roman · · 

Memet Reis cevap verdi: dı. ÖldUrdüğU Hasanın varislerine de VAKTT Kitabevi • 100 kurııF. 
- Fırtınanın ta kendisi geliyor. A - 1,000 lira tazminat ödiycccktir. :;._-----------·---

dı. Fakat, bu sebeb nedit'• 

renmek istiyorum..... ~-~ 
- Bunu.sonra ö?o 

bu tşl yapmamda bir ,,,._ 
öğrendin y~; o yeter. oııuJI ~ 
ya böyle itılerp kar;.~ınak ~ 
dlk,, deme. Senin işın rı~&"' 
himse ve onu ne bUyUk 
edeceksen, bu iş de o k~ 
ve onun gibi buna da eb 

mek lazımdır. ııı: 
"Ş!mdi sen diyorsun 

lim, ha? 

- E"·et. recft 
- Peki, o halde, ne trf~ 

ğlmizi gel ben sana g15St Cif' 
Harvest. evin yaball 

gibi içeri girdi. • bit 
Burası karanlık geııi1 cf. 

Karanhğa gözlerim ~~ 
raf ta iki kapı olduğunu \ 

Hnrvcst bu kapılard!°*" 
doğru ilerler.ıedi ve d~~ 

Ben de arkasından ~;; 
Bir merdiven başına ~ilf 1 

radan, herhalde, aşağı ııata 1tfi 
Alay olsun diye: ,,,ı 

- Ne o, dedim, karııJJi = :ı~~:~, mutbağ• f~ 
nettim.... ·uıs 

- Hayır, mutbağa Jl ab 1~ 
- O halde canın şar 

' 'de di: Şarab mahzenine gı ti 
- Hayır, ne yemek Y~ 

ki ic;:meğe. Fakat, sen. gd 
v•ı e 

bir evin alt katına degı "d 
karsan öbür dUnyaya. gı 

• rnin olabHirsin. k tJ? 
- Demek ki bodrum a 

mek iç_in iniyoruz. .. 
- Sen eimdilik öyle Jı.J. 

kat, hiç düşünmU:vorşı~ iç· 
katında sn~ıanırsak ~vJ:·uril' 
lup biteceğini nl\sıl {?0re 1 

- Ne bilcy~!. · 1 çıkmazsın : Bodrum katıll 
• v 9 

Nerede saklanacagtz · ~ 
- İşte şimdi yaklaŞl u ... 
0Dnmın Uzerinde değ .J•' 

· kalv- : .tİ 
katında değil ... Neresı 

1 
))1, f" 

- Odaların yUk do a 
va naraları ... 

- Daha, daha ... 
- Duvarların arası .. · 
- B.rnvo! a ~ 
- Duvarların arasırı 

cağız? 
1
., 

··ı 01 • - En iyisi o de~ı 
- Fakat nasıl? .i 

- Şimdj' görUrsü0·"..vJ' ~ 
. ( 

' 7 kurfun sılr•"• 
· yedi 1 ~ 

ı~1' 
üskildaraa sarh~ 

1 
.,ttı 

kavga 'sırasında Rece~~J 
göğsünden ve sağ k0~ilJJ '1" I 
ile yaralıynn Zeki, 5 ,,-
tstanbül ağırcezasınd8 ~ 
pis cezası yedi. ~ 

Zekinin sıktığı k biı' 
isabet etmlstir. 'Receaed._ 

- • h· 
kurşun, hala içerı ~· ,,,.1..1 
bir tUrlü kabil olarit~ ~ 'J 

Receb de, bu lcS' 1"~ ~"J 
kiyi 3 gün hastab.ğJtl' gJr '1. .J 
derecede dövmüştü~ ~:fi' 
karar verilmlMe de, ~,- . ~J! 
tlrilmiyecektir. f'ı 

Edlrnekapıdalll ;fi'~~ 
ko,tukçuJ• ~:_'f 

·re~1ll~ Edirnekapıda ~~n~~.;"./ 
ni zamanda kendısiJ1 :,JJ f' f 
ca~n Hakkıyı bıçakla. ;ııi r,, ;' /. 
Hudyeyc de sövrıteıcte~J' 
{aya karşı gelınekt~Jl ., ~ 
nununa uygun olar~~ . L 
ya verilen koltukçu ~/h 
dilmişti~ d!"-~ ,; 

DUn duruşma.Yıl. cıi)tf' "1 
birkaç şahid dinJcnıl ·~ .~ 
iumumi tecziye tale~ ~~ 
mUdaf aa da yapı1dI1' geıı " 
çu Salimin 3 ay, 20 W" 
ması kararlaştırıırnıŞ 



Bir tavzih · 
Şehremini Halkctıintkn: 

Tiyatro mUclliflcrindcn Musa-
h ipzade Celal ile J!.,vimiıde ilk açma t.ö 
renini yaptığımız (Tilrk büyükleri ge
celeri) oe aid olan bir yıllık programı· 
mızın gerek İstanbul ve gerek Ankara 
guctelcrinde (İhtifal ve jilblle) me
selesi gibi telakki edilmiş olduğu ve 
bu ara.da bir (Halid Ziya jilbilesi) yap 

mrş olan Eminönü Halkevi ile progra
mımızın kanştırrlmrş olduğu gdrill
müştUr. Evimh: ayın ilk ve on beşinci 
günlerinde diğer konferanslardan ay· 
"n olmak Ur.ere yaşa.mı§ \'C y~ıyan bır 

Türk bilyilğilnil <;evremiz halkına ta· 
nıtrnak gayesfle (Türk büyükleri ge
celeririi) tert.ib ctnıistir. Bu gecele. 
rin bir ihtifal ve jübile olmadığını sa;y 
gılanmızla birlikte tavzıhine milftaa· 
denizi rica ederim. 

ATE.ş OLKF.SINDE - Büyük aeyahat kitabı 1049 uncu numaradJnberi devam ediyor.Almancadan ~eviren: Damar Ankojlu. 

ATEŞ~INDE 
~i .. 
t iOrd"k ,~ıal "'t u leri zaman ·· . · e der· ı tmda bir saatten fazla zaman sarf. . .. uzerımız . . .. 0rıde, ~ etmeleri muhakkaktı. Aka ettık. J:l~lbukı Aka bu yolu g!dı~ 
dı.ık 1

2: arkada adım d k yor· gelmek ıçın yanın saat sarfctmııtı. 
'" ~ a ım çı 1 

Etrafta biribirinc bititik lav blokla-
tUrn tp kayaların t . . .. d"" • rını görünce anladım ki muazzam 

Vak·t d epesını gor u Ik .. . d . € k b l\f 1 Ü§ünd·· . bir vo an uzcnn eyız, ra at u 
btıra 0 ngo ve köl t1~ • v •• I I volkanın faaliyeti durup bütün İp· 
biıj Ya naaı) k e b.~1• ~g!1' yuk ~ e retleri kapandıktan aonra kim btlir 
ttıı lllkbilnıediğj% .a b mıttı ?. Yo ·sa ne kadar uzun bir zaman geçmİftİ. ? tl'\ıflard l ız a§ka hır yoldan Tepeye vannca . burasmın sık 
d~~ ?rgun :· . . . . kakten hndıklan ve eaki mantar 
İçitı bı,. kaya) k~b·ler ıçmdc ıdik: me~eleri ile çevrili olduğunu gör • 

l3 llloJa '\' 
1
d'k ıraz soluk almak dük. Aka burada bize ihtiyatk~r 

:tırı UracJen er .. 
1 

• .' olmamız için bir İfaret verdi. 
İçi ~lflarn. gMunen manzarayı hiç Menfez harici duvardan bafmır 
'lJı 11 

c Vaha . uhte§cm bir daire kaldırıp baktığım zaman Mongo,Y.U 
de ~. Öğle at nı~ayetaiz çölün orta· ördüm. Hemen yirmi metre uzak
ttıG ltı:>kı dal 7gı~rn san ziyası için· ~ batını ellerine daya~lf c:>turuyor· 

adc 'Parıra 1 hır deniz gibi önü • d . Mongonun zencılen nerede, 
~c Undan ı!8'"1 görünüyordu. undıklan nerede? M~ngo pe~ muz
'1tÇq~n b· §ka da ölü ovada gö-

88
t 'p kımıldanıyor, bıze bektıgı hal· 

... an ırıcy k an rd 
oy} Sarp k Yo tu. Etrafımızı de göremiyo u. 
Otı.ı; sıcakt~ k;tı§~k kayalar, tatlar Bulunduğum geniı maden ~u • 
~ı/lllıyord ' •nsan ta§m üstüne u kenanndan yukarıdan 8f881Y8 

o~kl'lldi, bu. .Perin bir aüku et ~u~ bir nazar attım, bir de ne 
-ılJ> larıncJe u aukunet hazan kaya ~grum beğenirsiniz? Mongonun 
l'ıttı)~l&tan rnYavrulannı koUarına :;;;~:cıüğü on altı adam elli ~etre 

h 'l'ordu aymunlann seslerile d . rv·nde bulunan kuyuda, sıyah 
bi 1 ou kı . erın ılagı aratmda tüyler ürpertici 

l'tta t sa duru çamur r lardı 
4k«l ç rıurma da !ta arkada§larıma bir vaziyette yatıyor . 
ttı~ k:>'arırn gıttım. Bu sırada · · K 
t~ a et ._&aat kada k • tli bir isyan hısaettım. ar· 
ili ~Otiin~~ge ~ladı ! aybuldu ' Deh§C dai menfezi kenarın· 
\> llliyOtd u. Ona c gım anda tek- §ımda yana~ r· ihtiyar yıkıltnlf, 
~. um; k .... e~a Vermcği dü- da günah yuk ~ .d. N"rin ben 

lJ:> k 1 .. uçuk fida bo ·ı .. .. b' vaz:ıyette ı ı. ır . 
........ A u agıma ... ·ı n yu ı e çokmuf ır .. almak ve onu ce· 
........ <'"\ka M ıgı erek: bu ihtiyardan. ~ç rd ? 
........ Sen J\1~~goyu gördü! Dedi. zalandırmak ıstıYben;: husımı tah-

b Sirıı E:~et oracJ!oyu buldun mu? İtin esasında • hazine değil mi 
8 ~tı\dıkdi hepimi • Yukarda... rik eden efsan.e~ı ihtiyarı takib et· 
~ttirı · Sarp ~ Akayı takibe idi?. Bunun ıçın 
~il' Ç•knıak r~ku§~iln keçi yolu miyor muydu?1? ·nıin mücadel~.si 
"tlt <>lu~ı \'e ayakl~ın .. u.~rafıyorduk. I Aklımla hıs~:n i bir türlü halle • 

l'orduk h aurunmeğe mec- kar•ısında nıese y mı·yo· rdum. Bu 
• u .. y k ar vere agIT §artlar al· demiyor. ar 

4• 
. Her ne kadar görünÜ§Ü güzel I Emrini ,·erdim. Perdeyi kapıyor, 
değilse de çok te~iz !ürekli bir in- .~akat çadır~n. ~!kmı>.'ordu. Ona 
sandı, bana yaptıgı hızmederle bu- timdi gidebılıraın ded~~· v_e uyu • 
nu isbat etmİ§tİ. mak üzere bir tarafım uzenne yat-

Aka 13 yqmdaki küçük hizmet tım. 
timdi. Çiçekle tamamen bozulmuı Bir müddet uyumu§um, Ako.nın 
yüzü, ince uzun kolları, insa • omuzuma dokunduğunu ve ~~! u
na benziyen maymun gibi çok yandırma~ için uğr8§tığmı gorun • 
çirkin,' halis Sudanlı bir zenci idi. ce gözümü açtım. Yatağım yanınc_!a 
Bu zavallı çocuğu S~dandan _Mer~· aiz çökmüf, ~if ellerin.~ bana d.os: 
kC§e giden yol üzerınd~. hır eaır ru uzatmlf, bıJ'§eyler soylemek ıs 
kcrvanmda z.aif ükelet halinde vü- tİyordu. · 
cudü kamç~ çizgilerile yarılmı§ bir Hllksız ve hafif bir hiddetle: 
halde görmÜ§ ve kurtanp yanıma - Ne İstiyorsun Aka?· 
almı§tım. Diye sordum. . 

Tahminen bir scnedenöcri ya • - Kalk uyuma 1. Dcdı. 
nımda bulunuyordu. Uyanık bir kö Ben ~~lerek a~rdum: 
pek aadakatile bana hizmet cdi • - Nıçın çocugum? I M 
yordu. - Uyuma, kalk, su .tan ongo~ 

O h ·· AranrJI Al nun ıiyah adamlan ae)dıler; Buhun na er;un rr-• manca . . .. .. • 
lisanları üzerinde okuyup yazmak ıle ıenı oldurccelcler! . 
hcaap ve konuımak dersleri veri ~ Hiç bek!emcdiiim b~ auılcast 
yordum. Az zaman zarfında cok hak~mda delıka.nh~m m.alu?11ıt ver· 
muvaff k"yet göıtermi•ti. D • meaınc çok sevındim. bır çıft ıadık 

a ı :s- erse k-.J- li ·· ben. ·· ·· d 
h-.11ayalı henüz altı ay olduğu hal- ve CCK~ aoz ı ıuzuyor u. . 
de AJ ile bütün c·· J I . Yatagımdan kalktmı, kendıme , manca um e erı . d .. rd' b. .:ı_ha 
Yap - ba•lamıstı çekı uzen ve ım, ıraz OB m1ı • 

maga >" ~ • 1 y d · N"ha 
Ak b 

·· d le •• •• •• lümat a maga cvam ettım. ı yet 
a uyuz en ço ovunuyor· tamamen anladım ki ben Mongo • 

du. Çünkü bu lisanla J>enimle ko- nun yanında bulunurken Aka çift • 
nuta~ili.>'.or, ve konuftulclarımızı Jikte sürüne sürüne yanımıza ka • 
da hıç kımse anlamıyordu. O ç,adı· dar 1<>kulmuı feyhle aramızda ne 
rımın önünde oturup herhangi bir · se h• ... ~ini anlam111tı cJ • .., v J ld y le. gcçmıf .. ...- ·y • 

•f~ ı e. mqgu o ug.u va ıt çok Mongo ile Arapça konu§muş • 
komılc bir Almanca ılc §arkı söy- t k Aka bu lisana her ne kadar 
lem iye bile kalka~r-_ . :ıc ·hakim dciilıe de konuıtulcla· 
. Bu aenç men§cını bılmediii, gi • ~anıun imkin daircainde hepsini 

bı, anasmı, bebasmı da tanımıyor • anlamağa muktedirdi . 
du. Komik söz:lerile lakırdıya ka • Bt-n çiftliği terk ettiğim zamıoın 
rıımaaı beni eğlendiriyordu: Ak11 yerinden aynlmamı§. orada 

- Aka §İmdi uyumak istiyorum. tahta perde arkasında Mbah ağarın
Boı bardağı tekrar doldur, k11pının cftya kad11r Mon'{onun köleleri \'e 
perdesini k1'pa, sıcak İçeriye airme· sandıklarile nasıl ta~ındığını gôr • 
sin. Saat betde de beni uyandır. müftü .. 



10 - KURUN ~ 19 MAYIS 193'1 

Hintli misafir 
Bir müddettenperi ee)lrimizde bulu

nan sabık Bombay valisi B. Hamid Ali 
ve karısı bugün Bursaya gideceklerdir. 

'11ürkiyenin başlıca seyyah şehirle
rini görmeden gitmek istcmiyen Hintli 
ziyare~ilcr, hükümet merkezimizden 
geldikten sonra lstanbulda bir müddet 
kalmışlar, müt,eakiben Yeşil Bursayı 
muhakkak görmek istemi5lerdir. 

B. ve Bayan Hamid Ali, Bursadan 
dönü§te ~hrimit.de bir gün kaJarş.k 
Viyanaya oradan Lonclraya gidecek
lerdir. 

lbnlslna gUnU için hazır
h~la~ devam ediyor 

ll>ni Sina günü için yapılma~ta o. 
lan hazırlıklar hayli ilerlemiştir. İs
tanbul kütüvhanelerinde lbni Sinaya 
p.id bütün kit~plar tetkik edilmektedir. 
Bu kitapların muhte-:viyatları hakkın
da değerli bir biblqğraf ya da hazır
lanmaktadır. Yazma eserler arasında 
1bni Sinaya aid çok kıymetli ve eşsiz 
eserler bulunmuştur. Bunlardan bazı. 
larmm basılma.sma da karar verilmiş.. 
tir. 

Bundan ba§ka salahiyetli ka\emle
rin lbni Sina hakltmda hazırladı,kları 
etüdler de ayrıca bir kitab halinde 
neşrediJecektir. 

İbni Sina gUnU 18 haz.irauda Yapı
laca~tır. 

SUrpagqp mezarhgı 

Tapu ve belediyeden seçilen me
murlardan mürekkeb bir heyet Surp 
Agop mezarlığında tahdid ve ifraz 
muş.mclesine baıılamıştır. Buradaki 
bir kısım yerler, Ermeni patrikhan~
sile belediye arasında sulhan taksim 
cdilmi§ti. 

Bu tahdid işi bitip haritası :hazır
hı.ndılitan sonra harita belediye imar 
hüt~esine -verilecek, mezarlık arsası
nın satılıp satılmamak meselesi ancak 
bund"!l sonra kararlaştırılacakbr, 

so 

'Psnaf dispanseri 
açıligor 

Eenat be kuru la hamam
da yıkanabilecek 

Esnaf ccmiyfıtlerj dispans.cri ile 
müracaat ve danışma bürosu ayın 21. 
inci cuma günü saat 15 de merasimle 
~çılacak ve çalı~aya başlanacaktır. 

Dispanser, esnafın hastalarını mu
ayene edecek :ve muhtaç olanlara pa
ra.sız Hflç temin etme ve tedavi yolla
nm arıyacaktır. Danışma bürosunda 
esnafların dertleri dınlenecek ve takib 
edilecektir. 

Bunclan başka İstanbul Hamamcı
lar cemiyeti, İstanbul hamamlarından 
mühim bir kısmını güniin muayyen 
saatlerinde esnafa tahsis etmek için 
t.e{ıebbüsata geçmiş ve muvaffak ol. 
muştur. 

Hamamlar sabah ve akşam müşte
rinin nisbeten az bulunduğu saatlerde 
esnafa JLÇılacnk ve cemiyet!erin esna
fa vereceği beş kuru§luk bir fişte gi
:rilebilecektir. 

Hıdivln köfkU 
Hıdiv Abbaş Halime aid Ç\,lbuklu

daki köşklerin belediyece salın alın
masına ~arar verilmi§ti. Köşklerin fe
rağ ve intikal muamelesi dün tanlam
lş.nmıştır. ~inalar ikinci tcşrine ka. 
dar olduğıı gibi mubnfauı edilecek, şe
hir roj.jteh~ssısmın mü.takası da alın
dıktan J)onr{l Şehir mccli~inden bir ka
rar alınacaktır. 

Romen torpidosu 
Dün sabah tamir edilmek üzere bir 

Romen torpido muhribi limanımıza 

getirilmiştir. Sczar Ferdinand adlı tor 
pido Romanyadan tamir için gelen tor 
pidolann üçüncüsünü teşkil etmekte
dir. 

TUrkdill arkadatımız 

Balıkesitd ~fk~n Türkdilt gazc. 
lesi on iki yaşın~ girmil'lir: arkadaşı 
mızı kutııılar, mu\•affakiyetli çalıımıa· 
lnnnda devamını dileriz. 

1 Polls haber,ertl 

1 O/J güzünden kavga 
Çarşamba Darü~af aka caddesinde 

60 ıncı ilkokul talebesinden Necati ar
kada§ı ihsanla top oynamak yüzünden 
kavga etmişler, Necati İhsanı çakı ile 
yaralamıştır. 

KAR/SINA RASTGELINOFJ - Be. 
§iktaşta Hasf ırında calışan Şefik kq.
rı&ı HaYriyeye Dolmabahçede rastge
lerej{ fena halde hiddetlenmiş, üzeri
ne hücum ederek yaralamıatır. 

A!!BARA DVŞTV - Amerikan va 
pur kumpanyasına aid bir vapurdan 
eşya çıkarmakta olan tahmil ~e tahli
ye amelesinden İsmail vşpurun amba. 
rına düşerek yaralanmıştır. 

AGAÇTAN DUŞTOLER -Ahmed, 
Mehmcd ve lızet adında üç çocuk Sü
leymaniye camii önündki ağaca çıka
rak oyun oynamak j~tcmialer, fakat 
ağaç dalı kırılarak yere yuvarlanmış
lardır. Yuvarlanma neticesinde üçü de 
yarala.nmı§ olduklarından haştq.hq.neye 
)<aldırılmı_şlardır. 

BtllJIKTAN ZElllRLENDI - Kon 
yadan Jsta,nbul.a gelen Qrh_an isminde 
biri Tahta~alede balıkçı dükkanına 
girmiş ve balık Yemj~tir. Orhan biraz 
sonra hastalanmış Z<!hirlenme al~hni 
gör.ülercli hastahaneye kaldırılmı§tır. 

Mütekaitler-in maa,ıar.ı 
Maaşlarını Emlak bankasında iıı. 

konta ettiren mütekaitler, bu de\TC
ye aid yoklamalarını maliyeden ilan 
edilen günlerde yaptıracaklardır. Yok 
lamalarını yaptıramıyanlar banka ta
rafından tahsil edilemiyen rnaa§larmt 
maliyeden tahsilden evvel kcndilerıne 
iskonto edilcmiyecektir . 

370 muammın ı,ııriJk 
ettiği bir müsabaka 
l\:j.lltür Ba',{r,ınlığının açtığı tabiat 

bilgisi kitabı müsabakasına Yerilen 
mUlilct bitmiı:;tir. Müsabaka. giren 
öğretmenin sayısı 370 i .bulmuştur. 
Kitaplar bir komisyon tarafından tas
nif edilecektir. 

'ATEŞ OLKESlNDE 

Hükumet ve belediye 
arasında nakiller 

Ankara, (Tele.fonla) - Hükü -
met :v.e ~edi~e goktorları arasındıı 
yeni yapılan tayin ve nakilleri bildiri-
yorum: 

Açıkta bulunan nisaiye mütehassı
sı doktor Hikmet Tekirdağ hük\ımet 

tabipliğine: Osmancık hilkfınıet tabii 
doktor Ali Erzincan hükümet tabipli. 
ğinc; I"astamonu hül\umet tabibi Beh· 
~d Ta§köprü hükumet tabipliğir.e: 
İnebolu hükumet tabibi Ömer lı.,evzi 
Kastamonu hükumet tab1pliğine: Ma
nisa sıtma müca:dele heyeti doktorµ 
Seyfi Turgqtlu belediye ta)lipliğine; 
Adana sıtma mücadele heyeti doktoru 
Mehme;i Errı!n Kocaeli sıtma mücadele 
heyeti doktorluğuna; Cihanbeyli hü
~(ımet tabibi Fahri Hadim hüku:rnet 
tabipliğine; Ordu memleket h~staha
nesi dahiliye mütehassısı Zeki Tıb ttı.. 
lcbe YJ.Jrdu idare tabipliğine; 

Ordu hükiırııtt tabibi Fevzi Konya 
srtma mücadele ))eyeti doktorh?ğuna 
Çorlu sıtma mücadele doktoru trfan 
Trakya SJt'17a mücadele heyeti dQ~tcr
luğuqa; Pendik beleqiyc ta~ibi Kemal 
Fahit belediye tabipliğine: Bartın bele
diye doktor Mahmut Ziya Fatih; Geb • 
ze hükümet tabibi Salahattin Samsun 

şıtma mücadele heyeti doktorluğuna: 

Ankara nümunc hastanesi fiziyotrapi 
mütehuaısı doktor Fevzi terfian mua -
vinli~c, sıkta bulunan dahiliye mi.ite • 
hass sı r,f ustJfa Maraş mcmlekc~ tıaş • 
tanesi d•hiliyc mütehasıııılrğına, M.cr • 
sin memleket hastanesi operati'irü Ba -
lıkeair memleket hastanesi operatörlü • 
ğüne: Balıkesir memleket hastanui o
peratörü Ali Rıza Maraş memleket has
tanesine; Kayseri hükumet doktoru 
Hayrettin Koza hükumet ~abipliğine. 

Siirt memleket hastanesi eski ope • 
ratörü V elittin Kayseri memleket has
tan1:4ine; açıkta bijlunan röntgen Şük -
rü İzmir Etı-cf P~§a histanesi röntpn 
müuhassıslı~ına; ~çıkta bulunan nısa
iye mütthasııısı Ratıp, Kütahya memlc • 
ket hastanesi nisaiye mütehassıslığma 

tayin ve nak1olunmu§tur. 

Kıas Ankara haberler.I 
* TUNCELİ defterdarlığına BiUis 

defterdarı Cemal tayin cdilmi§tir. 
' 1KTISAD Vekaletinin hazırladı

~. makirıeli srmilcrin muayenesine 

Tarih teM 
lanıy·or n1I 

( Ba.ştarq./ı S .lı!Ai' cCI 
kadar Budapcşteyi zıyıl 
Macar reviyoniımi ba 
yialar deveranına yol 
Çia.no'nun da gidcceii 

nJ•~ ta Avrupayı kaıat1 ~uı 
görüşüleceği muhalılı~~ 
değişen orta >tıvrııpa .: ~i 
Roma ile Bertin aratın 8 
ha cok fazlalaştıraca1'tır· 
te~i cepheyi de derpal. "' 
cektjr, ki, cep,ubu ~arlc! 

1 
pundan dolayı dcıimi diP 

ca~eJe sahnesi oıma1'~i~~ 
kurtulamıyacaktır. J{uÇ bıl 
zanabilmek için yapıla; i 
Cihan Harbinden e'l'le 'bu 
!es ve hilafı Müsetle5 ı.I!.. 

"b' b\"" rasında oldueu gı 1• "b 
r · tarı ediyor. Demek kı ... 

mektedir. c,eool 
Profeşör: G. P. 

--,----:---:---
( ~) Bu ziyaret tiiiıı 

----_..,./ 

_C_e_ı_a_ı _l!_a_y-ar •ı: 

c'evam • ı
§ehrimizde bulUJlan..,. 

B Celal Ba var diln be · • ·ıu tc~r B. Faik Kurt0 it.Jlli 
tetkiklerine devam e 

Oğretmenıtrlfl · 
lstanbul öğret~11~· 

manında ~ardım .etme 
~ardım ~mi~·eti öğret 
olml}k üz.ere 23 1*fa)~t4 

··h·· +ftrtih etmi§tl· . nezzu u ,..... t! zu1' 
Fakat havP.-larJn bD·rşlı 

layısile gcz1pti 20 hsZl 

- l\longo114n n7rcdc oldu~nu 
biliyor musun? Dcdım. IIerliyerek 
Ç?tdırın perdesini açtı, vaha üzerin
de tahminen üç kilometre uzaklı • 
~ıhda, yüksek taş kayalıklar üs • 
tünde bulun{ln mevkii parmağile 

' 

rihravh) adını veriyorlar. Bu tane· 
ler iki p;-rmak arasında ezilerek toz 
haline getiriliyor, tatlı kokusu var
dır. Bu toz teneffüs edilen havaya 
kan~tırılırsa, birkaı: dakika tcnef • 
füsten sonra ağrısız daimi bir uy• 
kuya dalmak ınümkündi.ir. 

§aı'kın bakıyorlardı. Aka bana ~Ö~· 
lerile gir i§aret verdi. Derhal anla
dın. 

P~}s iyi piliyordum ki siyahilerin 
1.!zerine cebir}e gidilirse yorulmak • 
!Jzm isticvab etmek imkanı vardır. 
Ziı:a gir zenci me y}İyeti iiıerine 
almaz. Ancak 1\amcı, kafası iize
rine cevrilen rovelver ve yahyd ce
ıa m~vkiine götürmek, tf\zyik et· 
mek k~r~ıamda her eyi Qilait~r~~ 
itiraf etmeğc muvafa~at eder. Bına
cnaleyh kamçı ile bu ~apkmlara hü
cym ettim: 

kon'k 
Hu zencileri yakalatıp . e ş· 

Yuimize götiirdiim. Bir polrrt''.J.ı1'11 
B')' •Oft'' ğacına sıkıca bağlatt1m. ı ı) ~fi 

ki Re~ mahfuz olmıypn bu r rı ip• 
bir an içinde yerliler tarafı{'; t:ıt" 
!eri Is, esil erek kurtarılacaklar h 'rıket 
de bunu duyf11{'ml§ gibi " 0 ja1' 
edecektim. Şimdi bana lazıf1'l et'° 
ı:ey asıl katil Mongoyu tuttıP 

~östcrdi. 
- "Mongo, siyah cıdarıılar, san

dık1ar orada; ben görüyorum 8en 
de göriiyor musun~" Eledi. 

Giineşin şiddetli harareti, peyaı 
tebeşiri göz kam&Şlıran mermer 
kayalar gözlerimi yakıyordu; hiçbir 
şey göremiyordum. 

Dürbünü elime al~rpk bir kaç da 
kika, uzak kRyalan aradım. Sarp 
kayaların dik yük ekliği aralarında, 
birka~ siyah noktanın har~ket etti -
ğini ~öriir gibi oldum. 

Aka: "Mango orada, Y\lkarıda" 
diye söyleniyordu. 

Sonra: 

- Eğ~r sen bugün öldüri.ilürsen 
Mongo akşama çiftliğine dönecek! 
dedi. 

Akaya dikkat ettiğim zaman, 
biiyük kederli gözlerile meyusane 
bcfna baktığını gördüm. Ellerimi 
sevimli, siyah kıvırcık yün saçları 
üzerine koydum: 

- Müteessir olımı, beni öldüre
mezler! Dedim. 

Aka, Mongonun beni Buhuri ile 
zehirlemek için iki kölesini memur 
ettiğini duymuoı:tu. 

Bu şeytani ilaç Afrikada, düş
manı ıztırapsız ve sükunet içinde, 
öbür dünyaya pek kolay nakleder. 
Saluanın dağlık kısmında. Alçak 
boyda çqk kırmızı tatıeli bir çalı· 
dır; u aresinde tehlikeli zehir taşı-
maktadır. ( 

Bu tanelere yerliler Buhuri (Ve. 

Ilımlar yerliler tarafından topla
nır, kurutulur, un gibi bir hale ge· 
tirilir. 

Buhur denilen ve toz halinde 
olan bu zehir uzun ve ince bir l 3. 

mı i inde, gizli bir yerden iiflcnir, 
bu kadarcık bir iş düşmanı öldiirmc
ğe kafidir. 

Ben lıcr giin öğle ycmcğind<!n 
sonra cadırnnda uyurdum. Böyle 
bir sırada siyahlM siiriincrek kolay .. 
lı~la cadırıma kadar gelir ~e buhuru 
üflcyebilirl~rdi. 

Giiıldüıleri: geceleri olduğu 
gibi muhafız nöbetciler bulundur . 
mqyordum. Eğer sadık Aka, ku
lajı delik. gözi.i ac;ık olın~yrp dn, 
Mongonun kurduğu tuzaktan beni 
haberdar etmemiş olsaydı, belki ele 
bu sııikastta muv f fak olacaklardı. 

Aka beni ve üç adamımı, Mon
gonım ciftfiği y~kırunda bulunan 
bir yere ~öti.irdü. 

fl" \stiknmetin bil"Ç\Z uzaklann· 
da, i~i zencinin şlkar bir surette 
bf>niın bulunduğum mevkii tecessiis 
ettiklerini ve bizleri görünce kulübe 
içinde kaybolduklarını gördüm. 

Ynnlarm('\ y~kl~ tığım zaı-nan. krıyt 
palmiye ~~P.rnkli'\rı bulµnan ye(de bu 

iki adam pervas~z yatıyqrlardı. T n· 
bii bu s!yahlar, maksadımız\, ni • 
çin geldiğimi~i bilmiyorlar; onların 
halncesine tasavvurlnrını anladıijı . 
mızın da fark11~da değillerdi. 

Yattıkları yerde, bizlere şaşkın 

....... Sı.ıltan Mango tarÇlfmdan ve
rilen buhur 11erede~ 

- Hilm!.}·oruı; bizde buhur 
yoktur\ 

Yüzünü ziyadeşile buru turan 
adamlarım hlallong ve Aka özle " 
rile iı;aret ettiler. Memen birkaç 
kere deri kamçıyı kuvvetli eurette 
siyahilerin Uzerlerinde vızlattım. 
Aka. bu sırada sıçradı. dikkatle 
iizerlerini aradı. lııce beyaz bir 
l\ü· i.ik kamı bulup çıkardı. P.arlı. 
yan göılerile: 

- Buhur buradadır. Dedi. 
Mongo beni öldürmek i8temiş

ti. Fakat bu adamların kabahati 
yoktu. Efendilerinin t-mrini Yerir.e 
getinncğe mecburdular. Onu" ic1ıı 
bynlara ceza vermeğe vicd~nım ;a. 
zı olmadı. 

Bunlar lçcndilikleripden bıı al\ıl
sızlığı yapIT\1§ olsalardı . yahud yap
t kları cinaye\İn farkına varı1'ış 0 • 

laydılar her t4rlü c~zaya müstaha~ 
olacaklardı. 

Bu zepcilere ölijnı C«!ı,aşım teb
liğ ve tatbi\ç etmiş qlş~dtm, "Qıı 
nrnamcle tarzınc;Jan hi~ birt~Y anla· 
mıyacaklardı. 

landırmaktı. . ki i 
En iyi adamlarımdan sıJı~ı ş}lf 

se tim: ayrıca gtiçlü kuVV~~0,ı't• 
Arab aldım. Bu arablar \d-111• 
kafileme ark.adaı olmuelarcb· ~ 1 ~r 
lanm tehlike anınd kendilett" 
rumağ1 bilirlerdi. ;4 

Zencilere \faziyc i u suretı-
lattım: . ,.,",. 

- Bu Mango eski bir.~'~ ktıl1' 
stdtr. Yüzlerce kardeşlcrı~ıı tJll"' 
lı kırbaç altında öld'irmü tü~\J'~"' 
giin zare\_raız görünmeğe met flf,b • 
b\ı katil beni de öldürm~e t 

bU etmİ§tİr. ~ 
Aka da bizimle beraber ,. ;t.İI' 

i tediğini söyledi; kabul e~Jlr 
yalvanyor-du. ince ve u~U~ıi fiil
rile yaptığı hareketler hopın"' ttİ"' 
düriiyQrdu; ric~smı kabul z.~k 

"A"~ ~tangoyu bıılur.. 1 
r'1" 

ki.icilk> ıarkı ~yl!y tek ,,e ,,ç 
rak yur\in.ıçğ~ ba ladı. 

l-Jarekete hatlftdık. Yol ~-1.
yaklaşmca bitti. Afrlkann1 'ıı ı,;r 
sız sıç(\ğı ~llmda. durmak~ ı ,,_,,, 
kaç yüı mı;tr~ yi\ksc;ldik. bil' k-Jib 
ra yüriiyüş. t1rmanm~~~ ın~.,. r! 
olgu; y(\va ya va§ yuks~ 

1'o'Qtduk. b~~ 
ÇQk dikkat ı;tmeğe mt:G ]~ 

b\l girintili, çık1ntılı ~TP Yt! ~ 
iltrl~rkcn Mongo ve k~Idof'dı· pi" 
fmdan görülmememiz lazıJ11 



BORSA 
18 s. ~37 ltr.:.. 

~Ye i · 
~~ ~ 

•çrJr le ınu olan 70 milimetre kutrunda 2500 metre uıunlutunda .......,..7ddD.......,. ........... 
rtade IDUAllMıle ıönııa.ı..... ll&llJwnlal 
... , ıı * uparue .. ,., n,.t1.ıan ıır. 

.. 0ltııııııu§t e sil tın eye ionulmuştur. Bu hortumlann Jıcptfne. ~250 lira be.del 
, lı ı.. ur. Şartnamesı· leva .. d .. l "ğ .. de görülebılır. isteklıler 

llıtı..._ ""tlJlUnd zım mu ur u un . 
"lllbiJe b a yazılı vesika ve 243 lira 7 5 kuruşluk ilk temınat makbuz 
dırı. eraber 31-s 937 pa t . . ... saat 14 de Daimi Encümende 

'«r. (B ) - zar esı gunu 
1( • (2716) 

~en bed · • · • 1 • ı .. ı .. ıl!ııent0 ,_. elı 817 lira 45 kuruş olan Bakırköy temızlık 1t erı ~· .•· 
• 11;ıre.- ın t . .1 kon\llmu•tur. Lia-

h~. esj 1 %• en eıe, kalay vesaıre açık eksı tmeye :J' 

·2'11 "eaiJc;vazını müdürlüğünde görülebilir. btekliler 2490 N. lr b_ • 
l) 7-s._

93 
ve 61 lira 30 kuruşluk ilk teminat mahbuz veya mektubile. 

(2744) 7 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende buhmmalıdır 
tL..~ifbe 
.~..... deli 320 . . .. 

ı.,.,'_"ltye 1• 5 lıra 23 kuru"- olan Cinci temizlik ahırlan ınp ve tamırı a-
vl!tt •onuı :J' "d" lil"ünd lrnd · lateldile muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazıaı mu. ur & • e 
Ilı lirıuiiind r 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesik.ıdan bafka Belediye Fen 11-
~ atbuı v en alacakları Fen ehliyet vesikasile 240 lira 39 Jnanıtluk Dk te
c~etıd eya nıektubile beraber 28-5-937 cuma gtnU ıaat 14 de Dı • 

e buı &c,
0 

unrnalıdırlar. (B.) (2745) 

. ~lu "e l3 . • . 
td~ 1!İ q 

1 
eşıktaş mıntakalarına ait çöplerin bir seıae müddetle denıze 

ltir. ~ta.' zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe 25000 lira' bedel tab· 
~'.·İsteye Jsıltı:ne 25-S-937 sah günü saat 15 de Daimi BncUınmde ya • 

t ı)lllıeye n .er Şartnameyi para51z olarak levazım müdürifliOnden ~llir • 
~lcbu gırecekJer 2490 No. ıu kanunda yazılı vesika" 1175 liralık ilk 

}'ııt.rıda z veya mektupbrile beraber teklif mektuplarını Jııvi bpab nrf-
Yazı}ı .. .. -"d" ı gunde saat 14 de kadar Daimi Encumenc venn1;11 ır er. 

~t~a· (B.) (2'82) 
ltıe 2 eı~ 857 r 
Uttıu oı ıra 55 kuruş olan merkez halinde taııma itlermde kullanılmak 
r, Ş•rt:n ıo. şer tane olmak üz ere 3 tip 60 tane şası açık eksiltmeye ko

~- )lıılı ":~esı levazırn müdürliilünde görülebilir. istekliler 24'10 N. lı 
1-r. laez. a7-~ ve 21.5 lira 6 kur.,ıu"ıc ilk temina~ ma~~uz nya mektu • 

{l) (2743) 937 J>Crıembc &ilnüsaıt l4 de Daimi Encumende bulwuı:ıı • 

İlk teminatı 

L~?ıfl'tde ,_/ 
"'llrt.. ?e soıc • Elrnaruf mıhaIIesin-

b "Qırıd agında S"I k ~>'li e ı :N u eyınaniye tıp 
~ ı~ Gürıı.. . lı oda. (Müfrez) 

'" 70 ltletruııuyu ınahalle ve soka-
le..ı_ e lllurabbaı mezarlık ar-

-.ı(o 

Senelik muhammen 
kirası 

4,50 60 

0,90 

PARALAR 
G27 - Peseta 
120 50 • llarlr 
llS - • Z1oU 
li);) - •Jtaso 
84: - • IA.J 
2:? - •Dinar 

6iö - Y• 

:l9 -
23 -
!M 

• Sterlh:ı 
•Dolar 

Frank 
Llret 
Belçika Fr 
Drabmt 
Iavtçre F't 
Leva 
F1ortn 
Kron Çek. 

2G - • ICı'Oe 1...-o 52 • 
GG - •Altla 1060 -

• Şilfu AVUI' 
j5 -
!?3 

• Baıılmof 

Ç E K L E il 
• UJDC1ra 623 - • VS,... 4 2-230 
• Nevyor• o 7 90 • ....., ıs 8640 
• Paru l7i2 • ..,... 19i;;Q 
• llJıaııo 15 08 • v.,,... 4 1830 
• Brtlkıııel 4 71 • BudePflttıt S 996:5 
• Atllla 87 'i2 • BOlrnt 108 ~2.) 
• Cene"" S 47 • Bel~ 34 öl 
• llor)o. ~ 200 • 1'olrotı~ 2 7.J7l 
• Amııt~rdam l 4"86 • lıfostron 2! 615 
• Pnıı n 1.;2;; • !trnllbn1111 s ıı32 

ESHAM 

it Baahsı 973 
AUdollv • 23 iO 
ReJI t,G;; 
etr H•vrt• 

rr .... , 
•çımea'llO 

1 :a. '°" Del 
... "Del 
Balye 

IS90 

.-• Merkn &nll S9-
U. Sl~nrta 

Borrıonu 9 
e&rk m - -
reıl'flW 

••tlkrazlar rellvlller 
• 1131 T.Hıır ı 90 20 ıllelrtta 

• • • • D l98l rraaı .. , 
• • • m 19 7S ~ıuım 

lettk DAlıPf ro ıUadohı J ~ -

• Eraeııf lauk ro - Anadolu D '°· -
1'1211 " ., ....... tntu m 
& Enwuaı !'G 2l Milmessll A 44 4J 

~ '• Y haJizıde 
lııaı._. ç0cu1c b 3 N. lı dükkan 

~ >ıo~· ahçesi kar§ısmda te • 

12 

\50 11,25 Takvim 
~ ....... Pe~ 
f9 Mayıa 20 Kayıa 

~ ~İilı ıt. leaı · 
s;;a.n. ,•tırya mahallesinde 23 

Jı ~ S•rııda le 
• diikıtan alpakçılar sokağın • 
ı, • 

li ... ç. · dia. '' Hacı Hasan 
~ ııtcıa ~lcin. 

ktlh_ ~raç D ~ 
\ot ~ ~lca ~ Ogan mahallesinde 

8 R. evve 9R. evvel 
GU11 dogtır.J 4~9 438 
OtlD •t• 19.2; 1994 
sabab aam .. 3.1.S 3.15 
~le DIUJIUI 12.to 12 ıo 
Drtııdl aarauı 16,01 1608 
Üfa.ID O&IDUI 19,23 19 2-ı 
racm aamımı 2115 2U7 
LmeUı 2~3 ~.::ıı 

rrım &eçea ıunıen 189 140 
Ydm bluı sthWn i!a 225 

60 4,50 

4,50 60 

7,20 

.. 
36 2,70 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK ve KiRALIK 
ı - Kısıklıda Kü9:.ikçamlıca caddesin. 

de Bofuı 1stanbulı ve denize na· 
zır fevkalade havadar ve i\inde 
içilir kuyu suyunu. müteaddit 
meyva ağaçlannı ve çamları hav· 
bir kötk hem kiralık ve hem satı • 
lıktır arzu edenler Vakıt propa· 
ganda ıervisine müracaatları. 

SATILIK ve KIRALIK 
2 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesin· 

de b~yül' üç adayı bahçeyi havi 
bir koşk hem kiralık ve hem satı· 
tılıktır. 

SATILIK ARSA • 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı· 

lan etrafı duvarlı ve müteaddi: 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
4 - Beyoflunda İstiklal caddesine ya· 

kın Bekir sokağınaa 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve aynca çamaşır· 
lığı ve çamaşırlıfında iki odayı ha· 
vi kagir hane satılıktır. 1 

SATILIK KAGiR HANE I 
5 _ Çemberlitaıta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kap·lı dört ı 
tatlı apartunan tertl>ine elveritli 
ve hali hazırda dahi müfrez dairele· 
ri havi kagir hane çok ucuz satı • 

lıktır. 
SATILIK HANE ARANIYOR 

SATILIK APARTJMAN 
12 - Amavurköyü ile Bebek ınııındı 

Vezir kötkü soka&ında iki daireli 
biri üç ve diieri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi ıpartınan ı· 
cele satılıktır. Talip olanlınn. 

iŞ ARIYOR 
13 - Altm t ya~ında dinç bir fhtlyaı 

kapıcılık bekçilik anyor isteyenle
rin servis'mize müracaatları. 

SATILIK KOÇOK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ ıuyu 

bulunan lki daireli 3 ve dört oda • 
lı hamamı havi apartıman aatılılr· 

tır. Son fiyat 5000 liradır. lstek • 
lilerin servisim!ze müracaatları. 

TERCOME iŞLERi VE DERS 
ıs - Fransızça, Almmca, 1ngl1iıceden 

Türkçeye ve Türkçeden bu Jinn • 
lara tercümeler ve bu lisanlar Uıe
rine dersler kabul edilir. Arzu 
edenlerin serviıimize müracaat • 
lan. 

SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nipntaıında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğua, Ih· 
Jamur, Yıldız ve Mecidiye k8yüne 
kadar nezareti fevkalid:ıi ve a-
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak malc 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanlann servisimize mUracutJarı. 6 - Kadıköyündc Moda caddesi Baha

riye Rızapaıa taraflarında yeni ya
pı ev veya apartımanı olup da sat· 
m ~: iıtiyenler en ıon fiyatlarHe 
bizz~t. 

SA TIUK AHŞAP HANE 

SATILIK SECCADELER ARANI • 

YOR 
7 - Az ve temiz kulJanılmıı Jıparta 

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

iŞ ARIYOR 
8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi 

mezunu İkttsad Vekaletinden çark 
çr §ehadetnamesini haiz ve maliye 
hizmetlerinde bulnmuı bir genç 
çarkçılık ve muhuiblik anyor ilti· 
yenlerin. 

17 - Maçkada aktar sokağında altı oda· 
lı ve bahçeyi havi ahpp hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanJann ıerviıfmize mUracaatlan 

MUHASiP 
J8 - Bir müessesenin muhasebesini İ· 

dare etmekte olan bir bay vakti · 
nln müsait zamanlan için muhasip 
lik aramaktadır. Arıu edenlenr. 

servisimize müracaattan .. 
ISAN DERSLERi 

l 9 - İngilizce, Franaızça deriler tec • 
rübeli profesör tarafından mektep· 
Jer, kollejler için talebe hazır1ıyor. 

~" ~Çtlf gında 8/12 N. 11 iki o-
• llL- C\P, ı. 'trıct ~ 60 4,50 

DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 

Fıyatlar mil11it. ICadıHy Hale ai· 
nemaa civınnc:la Hacı ŞUkrU so· 
Irak No: ıo difer aemtJer fçin 
talip olanJınn ıervilbnin mUra • 
cutlan. V. ı ı.5 

" '>-r a •ernt· . . . · \tliıın ı ayr1 ıc· 1 senelık muhammen kirarıle ılk temınatları yazılı olan ma -
~Urı~c tire ıraya Verilm"'k üzere açık artırmaya konulmuş ise de beJli iha

(b~ dı.ırıİiğü n hulunnıadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri leva -
..... nde g" ··ı ·· ·ı ·ık t • 

~~GOnlük 

RADYO litıı "Ya ... oru ebilir: İstekliler hizalarında gosterı en ı eırunat 
Ctıd •uektub·ı .. ~ t 14 d D · • c bulun 1 e beraber 27-5-937 perşembe gunu saa e aımı 

{) lllalıdırlar. (i.) (2828) "'==== ,......,.amı ===11 

t. 1-fafız c 
t> l..cl~ ema 1 1 ~ ftlti/. N lll:alJI 

\ı ,,... . '1'• ., .. 
>oı.. 12,3' ~ka Ulelta••••• 
• "'!il ttıı e ttlnlcrd 

I..' flOt Yaı kacıar e öğleden l'Onral 
""! ~ı lı ı tıunı.. latanbulda Divan 

'bu .. ,..h b 
~ "'~ 1 etler 8 uıusı kablneaın~-
" ~ l2" ~ •tr, cumartesi gttn 

l(ltb1ı '«u,l'etı b llert hakiki fukaraya 
ttı e lllıe 

erorı. 2 ve ev telefon · 
. JOtt. 

Beyoğlu 4 iincii Sullı llukuk Malı- 19 MQıt 937 ç....-... 
kı•mesinden: ôOLS NJ:ŞftttATI: 

Beyoğlunda Kalyoncu Kiraz aolcak Saat 12.IO Pl&Jd• TUrk muatkı.ı. 12,ao 

5 
numarada oturmakta ve İıtanbul Zrn- Havadl& ıa.oe KuJıteW' pille D9f1:1.yatı. ıc.oo 

dankapı sokak 71 numarada frçıcıhk So~ NSŞRIYATI: 
eden Panayotin 25.4.937 tarihinde öl· sut ı(oo Ankara Et•dmdan nakJ•: 

düğü ve varisi kansı Zambalcyanrn mi. Spor bQnllll mUDUebeUle yapdacaJc me • 

rası reddederek defter tutma talebi üze- ruım. ıt,80 Pl&kJ& dam muatklaf. 18.20 Kan 

• t ekc&ine rnahkemece elkonul· dolia ork..ır&G Berk ve arkacs.,ıan, ıuı 
nne er konter.ıu c. Halk J1WtJm ll&lnına: AllJI 8ır 
muftur. llan günün~en batlamak üzere n (Sporull tevafdl hakkında). 20,00 NeaUıe 

t tt.. k ecek ve sair suretle alakadar- arafJndan ~ızı:ı. alaca ver ve artadqlan t TOrk nıll,llklef 

b
• mirasçıların üç ay içinde Be- ve balk fU'lalarL 20,ao ömer Rıaa taratm 

!arın ır ay J0,46 Blnı 

d 
.. d'" ıcü sulh hukuk mahkeme- dn anpva .ıf,11ev. en 'Şen .. arka 

Y., :- •u or U• _.. ..~ ... _, 
b. ı• • ... inde bat vur· daflan tarafmdall & ..... m_ " balJr ..,. 

.. "•ret sine bat vurmalarY rr kanunu medeninin kdarı (Saat qarr>. 21.ıa orlr89tra, 

g .... Sinpr wyaı Navman markalı u 
Jnallandmıt el nyı ıyaıJr dikiş ma· 
Jdnal olup da aatım)r lstiyenle • 
rin. 

SATIUK KAGiR iKi EV 
ıo- Şffllde fifa yurdu civınnda 3 

katlı bqer odalı bahçe terkoa ve 
elektritf nhi iki n çolr ıcelf il· 
tıbktır almalr fıtiyenlerin. 

SA TIUJC MOFREZ ARSALAR 
ı ı - Maltepe ile Bostancı araamdalrf 

KUçükyaJı istasyonu ittinlinde ı 7 

parça mUfreı ana t2mamı 20.000 
artın fiatlır uygundur. 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Boltancıy& kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
maıbut aatıJık bir e• aranıyor. Sat· 
ınak isteyenlerin llOn fiyaıt •• eve 
dair izahatlarile aervJaimiıe mira • 
caatlan. 

Bunları almak veya aatmalc lltiyen· 
lerin Ankara caddcs:nde VAKiT Yur • 
dunda YAKIT Propafanda aemsine 

mllracutlan. 

Mühim kolayhklar 
At1iJdaki hizmetlerden birıne ihıWıı; • Bir Kart 
lan olanlar. 1 Bir adam röndererelc 
Bir Telefon veya biuat relerelc 1emti1ı1izle 
Bir mektup temaı etmelidirler. 

~ttı... ''-Pllng•de yanlar hakkında Sut n.ıa Ajam " tıona haberim " 
~liı .. ~;.~~ ~e.,ıren; :1. 569 u~~~=:~;:::. 1-likümleri tat. = =-~ n:~ .alolar,/ v A K 1 T p R o P. A G. A N D A & ~tbfy " Art•ın 1 bik edilecegı (V. No. 22076) 

~ .;.ıarı ~~11111 ŞaheserJert • - S E R V 1 S 1 
111~ çı:er Ulus neş. ı· ------------ ------------ı arıınuştır. : ~ Jıl , _____________ _ 
---...11zıaıın-. ___ • KVRllN uO ora Okuyuculannu~ı hbmet olmak D· 

--111111111 ..... 1 zere qatıdaki huıualarda Jrendilcrine 

Necaettln Ata f A ç L ı K / J&zım olacak koJaylıkJan kendileri sibi 
6 30 dan 20 ye kadaı 1 dO~Up halledecek. fJlerinJ pecelı · 

Her glln 1 • tımanJarındı daire r .:.: 
""I ı·d T yare apar ~" 
IJit eı e ay kabul eder l - Mobilya, etyı vesaire 11tmak n· 

3 d hastalarını 
2 numara e d 20 ye lırıdaı 
1':umartesf rUnleri 14 en 

bıuyenc para.,dlr· 
·-~· . icra Memurlıı· 

IManbul Y ""'ncs 
ğundan: bulunup 

Bir borçtan dolayı ına}ıcuı ·ıen bır 
. . karar verı 

paraya çevnlmesıne makinesinin 

adet büyük kereste bıçkı den 13 e 
• .... saat 12 ı 21.5.937 cuma gunu da Kadı oğlu 

kadar Tahtakale Kutucu~~:kinr önünde 
sokak 12 N o. lu bıçkıcı J ftndan açık 
hazır bulunacak rnenıur ~railin o]unur.J 

ulacagı 34) 

Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGJL 

ı ya almak iltiyenler, 

2 - Dtip, muhasip, hizmetçi. •Kit ifçl 
iltfyenler n bu binnetlere talip olan· 

lar. 

ı 3 - Kiralık, utılık n, ıpanıman. dillr· 

Yeni çıktı / ::.=-:= ... ~xı: .... :: 
Daidm' ,.n y AKIT Kütüpewi ,. 4 - Den ftnllek nyaı a1malr ildyen-

F"alı 50 kurut ler. 

... 1 ....... 1111 il - ... 111 .. -.. 1111 •• 

5 - Otomobil almllr 11tmalr nya iı • 
letmelc latfyenler. 
e - Radyo almak 11tmalr Yeya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 -Tercüme ettirmek veyaı terclime· 
lcr yapmak fıtiyenler bu hianetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk röre
bilınelerl !çin (VAKiT PROPACAN • 
DA SERViSi) nde bu itlerle metıul 
olmalı U.crc aynca bir büro rilcuda c•· 
tinniftlr. 
MUracutlarda hiçbir kayıt ücreti ılın-
mez. 

Vakit Propataada S....iai 
VMit Yardu Anlran CaıcL lıta~ul 

Poeta btuau .- TeWoa 24370 
Telrınf ı Propqacla VUıt 
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D~vlet DemıT'golları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

tık eksiltmesi feshedilmiş olaı;ı (85.000) lira muhammen bedelli vagon ye -
deklcri 29-6-1937 salı günü saat 15,30 oda kapalı zarf usulü ile Ankara idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( s.500) liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüs· 

hasında intişar etmi§ olan talimatrıame dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 

ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

-- Şartnameler (425) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak -

tadır. (2757) 

Muhammen bedeli 3809 lira olan 10.000 kilo külçe kurşun ile 100 kil" bilet 

kurşunu 31-5-937 paza;tcsi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahi -

\indeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. l3u işe girmek is

teyenlerin 285 lira 68 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesa

ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak· dağıtı}maktadır. (2664) 

Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet, 180 

ton dökümhane piki 5-7-1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu • 

lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iı;e girmek isteyenlerin (3953,50) Jiralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüs

hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 

ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (270) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak -

tadır. (2791) ' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, l 2.000, 1.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 COO) 

iki adet mükafat vardır. 

Jirahk 
liralık 

Aynca: (3.000) liradan batlıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü. 
,ülc birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zenain plinclan istifa· 
ele etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

r 

'r- ·'--- f, l 
uenii~ıin ... 

HAVAGAll, şof-bc~ 
Liseler satınalma komisyonund• TURGENIEV 

Şüphe yok ki dünyanın en 
büyük romancısıdır. Değerli ya· 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta· 
rafından dilimize çevrilen "fLK. 
BAHAR SEi 1 ERi,, ile "LIZA,, 
romanı bu büyük romancmın en 
güzel eserleridir. Bunları mutla
ka okuyunuz. 

Sahibi: ASn.t US 

Neşriyat DlrektörU: Relik Ahmet Seveııgll 

Yiyece~in cinsi 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 

Kuzu 

Sadeyaf 

Toz ıeker 
Kesme ıeker 

Pirinç 

Pirinç unu 
Un 
Makarna 
Şehriye 

İrmik 

Kuskus 
Nişasta 

Beyaz peynir 
Kapr peynir 

Kok kömürü 

Miktarı 

kilo 
355000 

55000 
51000 
16900 
15500 

34000 

67500 
18000 

42000 

Beherinin 
tahmin 
fiyatı 

11 Kr. 

45 

41 
31 
46 

80 

27 
30 

22 

2000 17 
22500 13 
8000 23 
2050 23 
2850 14 

450 
1100 

15900 
8200 

23 
18 

31 
55 

İlk teminat 

2928 75 

4151 45 

1 2040 

1 1771 88 

693 

1' ar· 
24.5.937 ''15 µ 

470 7B tci. ~ !~·-

707 93 

810 Ton 18501 1123 88 

Tlvenan 2050 Ton 12001 25.5.93İ sa;. 
Kriple maden kömürü 100 Ton 1450 1953 75 ıaat ıs,30 ·f.s",. 

216650 Ki. 24.S.937 ,t ıl 
48000 d ı L ıesi t' cmet 25097 J , 1882 . 

11 
d• 

3 7 kalem yaı sebze 

321650 adet 28 K. -pJ 

Komiıyonumuza bağlı panı:yonlu yatılı liıelerin Mayıı 938;::,, / 

ihtiyaçları olan yukarda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat c " 
t . td •• ,.~. 

aaatleri, prtname enn e arik bedelleri hizalannda yazılı }'JY .• "f f1 
k ·1 ı··ııl~ j 

kapalı zarf uıulile e ıı tıneyc konmuştur. Ekıiltme lıtanbul •' ,J 
fü binaıı içinde toplanan komisyonda yapılacaktır. ·#t~ 

İıteklilerin ,artnamelerde yazılı kanuni vesikalardan batkJ t~ ~ 
yeni yıl ves:kası v: temi~at makbuzları He birlikte teklif mektuP

1:ya" ,,/ 
tayin edilen saatlerden hır saat evvel makbuz mukabilinde kOırJ ti' 
na vermeleri. ~I' 

İlk teminatlarını belli gln ve saatlerden evvel Liseler fdul1•
1
' 6D1) 

sine yatırmahrı· (j 

Sartnıtmeler komiıyondan bedelleri mukabilinde alınabilir· 

Emle~ 
Pangaltı Elrnada&ı Caddesi 7 No: lu ev 

" .. .. 25 " " 
.. 'ı:- .. • .. 35 .. .. I 
" .~ ,, " 41 .. .. . ,. 
:: :: :: :! :: :: 9382 

sur~agop ;akfı akaratından yukarıda yazılı akar 31-s-
kiraya verıl.cce~tır. ~ 

1ıtcklıl~rın 25-5_937 günü aaat 14,30 da Beyoğlu Vı 
akarat plemıne gelmeleri. (2722) 


