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ecek, Bay Metaksasla görüşmeler yapacak 
h:., (A.A ) A d k H .. le lısi rn · - na olu ajan - tarikiy1' Atinaya varaca br. ane>ye Y'' günü har<k<t eyl"n"i de muhte • • • 

l\d,... uhabir' b"ld" . t'k R"' .. A b k 1 ı ·•d•o ,, • • myor: vokili Doktor Tev" uştu ras, meldir. 111 u Oiinu d'donmektc olan Başvekil b:ltün lsviı« arodsi dahilinde Baıv•· Başvekil ismet !nOnil. 27 may•sda sa a a arı 
~ 1,'l"llı ~= •.kp.m ekspmle Pa • kile refakat ctmiJ ve bilihara Cenev • Ankaraya dfo:i! bulunacakUr. Büyük ı ... ;, Su '6t&syonda Paris bil· reye dönmüştür. :Millet :MecUsinde bütçe müıakerele • T k • d ğl H •• • d •• 
' h •lıil •d Davaz ile Yunan ve Başvekil ismet lnönü.Atinada Elen · d e ır a l useyın yarım un va 
..... .... • aunaysu vapuru n • . :ı. . "c dih,,,crı sefaretimiz ve Os - Ba,vekı'lı' B. :MctaksBS il• görüımelerde nn e söı söyleyecek''., dU Ccıı,.,lanııannıı~mum~e lerkanı tara- bulunacak ve :Majestelkrlal ikinkci Ge - ak••"' gitti . .. su·· leymanı, mu·· ıa"' yı·m Manısalı 

te, 
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ve ugU< anm•şbr. orgcs tarohndan kabu o unaca t•r. Hu ~ lıı.ıuaı (A.A.) - Anadolu a _ susi bir Türk vapuru Pireye hareket Londra ve Paris seyahatlerınden do R • f d • 
l., '~U Is muhabiri bildiriyor: edmk v• orada. 24 - 25 may" gece nüıte Yunanistan• oğrayacak olan } atı yen 1 
~ met tn·· ·· b B k·ı· 1 .. 1 k •· "dan onu, u sabah er- ymsmdan itibaren aıv• • m emrine S.ıvekil ismet nönünu ama uıere -4thıay.'°~miştir. Semplon eks amade duracakbr. şehrimi .. den surctihu•usiy .. de gidecek ,,, ara Ali kolunun sakat olması 
'ld, tre g•tmekte olan Başve - ismet !nönUnün o gece hareket et • olan Guneyıu vapuru dun akıam 20 ~I nde_ğ~_ti_r_e_«_k_v_e_se_1_in-ik __ m_e_si __ m_u_hl_e_m_d_~_1_un_d_u_f_u_g_ili_i_2_s_m_~_d_e_~_r_~_e_t_e_~_ı·_~_k_. ______ y~zün~n busene~g~rq~e ~yas i _Haf t_a Sovyet tay- iştirak edemedi _ _ (Y.....,. 4 Uncil "1Y•faM) 

t' Upa işlerinde umumi yarecileri Elektrik Şirketi aleyhine 

i,. tereddüt ve keşmekeş Şimal kutbunda Yeni bir kaçakçılık ihbarı 
tQ,. f - seter• ıtur•k eden dört 

'1ı Q tan mücadeleye hazırlanan aııın bir sana buz 
I' em/ek tl d' v t ,.it UstUnda kalacak Qk; e er ıger ara} . an :Moskova, 22 (A. A.) - Akademi ,_ 

't Plerı· . .d l l zasından otto Schmidt tarafından ':tıı . nı l areye ça ışıyor ar sevkedilmekte olan havai eimal sefe· 

~l. il, ASIM US (Yozt81 ! nci ••yfaM) rine çıkan beO tayyareden biri, dün, 'tQ oaat 11,10 da tarihte üçüncü defa ol. 

flomi Ve artırma kurumunun ::::.::~ eimal kutbunun üzerinden 

S z ·k l f Sovyet tayyarecilerinden meşhur ene l top an ısı Voldopianov tarafından sevkedilmek· 

\iı 
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11"-ı e~I • ~kon ~1lld oını ve A . l Kazım özal-
e toplan rtırma kur~ı munun kongresi c;enc~. . •or 

" ınıstır. Resmimiz toplanbda bulunanları gosterıı · 

rnavutluk isyanı 
&e,, nasıl çıktı?. 
1,,. liz l e . -· -&ıtt bı:ın ve çarşafın yasak edillllesini 

enler mutaassıp/arı kışkırttılar 
SIJ (1'._..,.1 9 ••cıı ••Y•f•mızdal 

nota verdi 

te olan tayYare, kutbun 20 kilometre 

kadar ilersinde .Amerika cihetinde bir 

buz kütlesinin ur.erine konmu3 ve ora
ya kırmızı ipekten Stallnin resmini 
taşıyan bir bayrak dikmiştir. 

Sefere iştirak edenlerden dört kişi, 
bir sene buz kütlesinin Ur.erinde kala.. 
caklardır. Bunlar grup şefı Papanin, 
radyo telgrafçı l{renkel, Hidrobiyolo. 
jist Şirshov ve manyetolojist Fede· 
rof'dur. 4 alim. buz kütlesmin üstünde 
ilmi tetkiklerine devam edeceklerdir. 

Moskovada söylenildiğin~ göre, bu 
tetkikler muvaff akıyctle nı.!ti~lenirse, 
iki sene sonra Moskova ıle Sanfran. 
sisko arasında bir hava hattı tesis o-

lunacaktır. 
Kutub üze.rinde uçan tayyare, 22 

martta Moskovada., gizlice hareket et. 
miş, 19 nisanda Prince Rodolphe ada. 

sına gelmiştir. 
Dün eimal kutbu istikametinde ha· 

reket eden tayyare 6 saat 10 dakika
lık bir uçuştan sonra kutba vasıl ol· 

muştur. 
Dört kişilik bir grup, bankiz Ur.erin. 

de kauçuktan mamul küçük bir evde 
oturacaktır. Bu grup, ayni zamanda 
18 ay için kifayet edecek miktarda 
erzak ve petrolla mücehhez bulunacak 
ve bu malzeme tayyareler tarafından 
naklolunacaktır. 

Schmidt, bankiz Ur.erinde fenni bir 
istasyon ile bir tayY&re meydanı tesi
si mümkün olacağını söylemiştir. 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 4) 

Şirketin memurlarına tatbik ettll/I ucu:ı 
tarifelerden çıkan bir vergi meselesi 

suretle parası, yahut tenzilitlı verilen 
cereyan ile gaz veya kömürün bundan 
istifade edenlerin Ucretlerine bir nevi 
zarn demek olduğu mUt.le11ından ileri 
gelmit ve tenzilitlı tarifenin tatbiki ile 
mesela 4 kuruşa ödenen veya büıbütün. 
parasız verilen elektrik cereyanının hal. 
ka umumiyetle tatbik olunan tarife n• 
ise 

0 
miktar üzerinden bedele bailan. 

ması ve bu bedel ıynden hanıiıi ka• 
zanç ıibi, muamele ıibi, verıi, yahut 
istihlik reımıne tabi iıe onların cezala. 
rile birlikte şirketten atınmaaı lüzumu 

Elektrik ıirketinin kendi memurlan
na tatbik ettiği ucuz tarifeler dolayııile 
bir vergi kaçakçılığı olduğu yolunda 
maliyeye yeni bir ihbarda bulunulmuş. 
bu ihbar üzerine bir miktar vergi tahak
kuk ettirilmesine de kırar verilmiştir. 

J-laber aldığımıza göre timdi itiraz 
tetkik komisyonunda bulunan bu meae. 

lenin esası ıudur 
Şirketin müdürlerinden baılayarak 

kendi memurlarına muayyen hadler da
hilinde ya parasız, ya tenzilatlı olarak 
elektrik cereyanı, hava gazı ve kok kö

mürü vermesi teamüldür. 
lt{aliyeye yapılan müracaat işte bu 

ileriye ıürülmüttür. 
(SOJUt: so. 7 Sil. 5) 

l>ilnkü maçın en heyecanlı nnınd<Jn bir enslantMlt: 

Galatasaray Üçok'u 
7 - 8 ınağliip etti 

Sarı· K ırmmlılar bilhassa birinci devrede çok 
giiz;el ve silratli bir oyun çıkaıdılar 

(Yamı 6 ına aoyıfom,ı,ıda) 



2-KURUN 23MAYIS1937 

Siyasi Haf ta 
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Avrupa işlerinde umumi 
bir tereddütve keşmekeş 
Bir taraf lan mücadeleye hazırlanan 

memleketler diğer taraf tan 
rakiplerini idareye çalışıyorlar 

H afta içinde gelip geçen hadise· 
leri düşününce Londrada başla

yan, Parise doğru giden, oradan 
Cenevreye geçen bir sürü hı:reketler 
gözlerimiz önünde toplanıyor. Lan· 
drada altıncı Corcun t~~ -~iyn:ı_e tö- ı 
reni etrafında hemen butun dunya
nın en yüksek siyasi şahsiyetleri, 
yahud o şahsiyetlerin mümessilleri 
toplandr, tören yapıldıktan sonra 
aralarında temaslar oldu, Avrupa· 
nın harb ve sulh işlerile alakalı 
mühim meseleler konuşuldu, bun
dan sonra bu konuşmaların deva • 
mı Parise intikal etti, ayın 26 ncı 
giinü de Cenevrede Milletler Cemi· 
yeti Konseyi toplanaca~. Londra· 
da ve Pariste temas edılen mesele
lerin bir kısmı da burada Milletler 
Cemiyeti usulleri dairesinde müza
kere edilecek: .. 

Bununla beraber diplomatlar 
arasında gelip geçen konuşmalar. 
dan matbuata akseden sözler henüz 
ortnda gözle görülür, elle tutulur 
bir netice vermiyor; Avrupayı, hat
ta dünyayı iki büyük parçaya ayı. 
ran zihniyetler arasındaki ayrılık ni
hayet bir uzlaşma formülüne bağla
nacnk mı? Yoksu bir 2ün bir uzlaş· 
maya gidiyomıuş gibi ~örüve•ck erte 

,j günii bunun tersine biraz jaha faz. 
la bozuşarak giinün birinde insan
ları yeni bir Avrupa harbi karşrsm· 
da bırakacak mı? Bu nokta üzerin
de kati bir teşhis koymağa müsaid 
hiç bir delil yoktur. 

İngilizlerin taç giyme töreninden 
sonra en rnül:im işleri Sen • Ceymis 
sarayının Kraliçe Anne salonların
da toplanan imparatorluk konferan· 
sıdır. Bu konferansın en esaslı mak· 
sadı kendisini harb tehdidi altında 
gören Biiy'ük Britanya ile Avustral
ya, Yeni Zeland, cenubi Afrika, 
Kanada Dominyonları arasında mü
dafaa birliği tesis etmektir. İngiliz
ler imparatorluğun istikbalini temin 
için yalnız Akdenizde bir büyük 
donanma bulunmasını artrk kafi 
görmüyorlar. Akdenizde olduğu gi
bi Uzak Doğuda dahi o derecede 
büyük ve kuvvetli bir miistakil do
nanma vücude getirilmesini istiyor
lar. İngiliz Dominyonları böyle bir 
donanmayı yapmak için icabeden 
fedakarlığa iştirak edecekler midir? 
Rritanya adası herhangi bir harb 

ıehlikesine maruz kalırsa bu Domin
yonlar fiilen yardıma gelecekler mi
dir} İngiltere hükumetinin Avru
pa işlerinde şöyle veya böyle açık 
ve kati bir vaziyet alabilmesi ıçın 
her§eyden evvel bu cihetin anlaşıl
ması lazm. gelmektedir. Fakat ne
tice hakkında kuvvetli ümidler bu
lunmasına rağmen lngiltere impara
torluğu konferansı henüz bu nokta
yı aydınlatmış değildir. 

Fransızların en çok ümid bağla
dıkları şey de lngiliz imparatorluk 
konferansının kararıdır. Şimdiki 
halde Avrupada büyümüş olan Al
man tehlikesi karşısında Fransızlar 
tamamen lngiliz siyasetine bağlan
mış görünüyorlar. Fransız gazete· 
leri: "Jngiltere Dominyonlarilc be
raber dünya yüzünde beş yüz mil
yon nüfuslu bir varlık te kil ediyor. 
Fransa ancak bu büyük varlıkla bir
likte yüriiyerek sulhtan ve harbten 
emin olabilir.,. yolunda neşriyat 
yapıyorlar. Diğer taraftan Sovyet 
Rusya ile yaptıkları karşılıklı em • 
niyet paktını yeniden takviye etmiş 
bulunuyorlar. 

Fakat İngiltere hükumeti bir ta
raf tan "Fransa ile anlaşır, diğer ta
raftan Dominyonların müdafaasını 
temine çalışır bir siyaset güderken 
bu defa Berline de Hendersonu ye
ni bir elçi olarak gönderdi. Daha l 

evvel Hitlerle konuşmuş ve umumi 
bir ~konomi konferansı toplanması 
lehinde Alman devlet reisinden söz 
almış olan Henderson, lngiltere ile 
Almanyanın Anlaşmasını istihdaf 
eden kuvvetli hareketlerde bulundu. 
Almanyayı kardeş millet diye tavsif 
etti. Bu arada bazı lngiliz gazetele
rinin "Avrupa sulhünü temin için 
lngilterenin Almanya ile anlaşma
sından ba ka çare yoktur,, yolunda 
neşriyatı başlamıştır. 

Fakat altıncı Corcun taç giyme 
törenine Mareşal Blomber$'i gön
dererek lngiliz devlet adamlarına 
kuvvetli dostluk teminatları veren 
Almanya, Roma cephesini ihmal 
etmiyor, Londradan dönen Blom
berg bu defa Romaya gidiyor. Bir
kac hafta evvel Venediğe giden Al
m;n hava nazırı Göring, tekrar ai
lesini almak behanesile Venediğe 
geliyor. 

Bundan sonra lngilterenin tac 
giyme törenine, eski Habeş impa: 
ratoru Haile Selasiyenin davet edil
miş olmasından müteessir olarak iş
tirak etmiyen, fazla olarak 1ngiliz 
gazetelerinin ltalyaya girmesini ya
sak eden İtalyanın gönlünü almak 
için harekete geçtiği, Roma elçisiSir 
Erik Drumond'un Kont Ciano ile 
konuşarak Jngiliz gazetelerinin ltal
ya aleyhinde neşriyatlarında hukfı
metin hiçbir telkini bulunmadığını 
söylediği görülüyor. Bu hareket 
İngiliz - İtalyan münasebetlerinin 
gerginliğini biraz gevşetiyor. Kont 
Ciano, iter ne kadar İngiliz gazete· 
lerinin ltalyaya girmesi yasak edil
miş ise de abone yazılmış olan müş
terilerine gene gazete gönderilebile
ceğini bildiriyor. 

Şu kadar var ki ltalyanın Orta 
Avrupadaki siyasi faaliyeti durmuş 
görünmüyor. İtalya kralı Peşteye 
gidiyor. Burada büyük tezahürat 
oluyor. Macaristan ile Yugoslav • 
yanın ve Çekoslovakyanın aralarr
nı bulmak için İtalyanın tavassutu 
duyuluyor. Macar devlet adamları 
Macaristanın da artık silahlanacağı
nı açrkça ilan ediyor. 

İşte dünya vaziyeti böyle henüz 
tereddüdlü bulutlar altındadır. Tür. 
kıyeye gelince: Memleketimizin 
siyasi ufkunda yegane bir harici 
mesele olarak duran Hatay mesele
si artık sona ermek üzeredir. Bir
kaç gün sonra toplanacak olan Mil
letler Cemiyeti Konseyi bu hususta 
nihai kararı verecektir. Anlaşıldı
ğına göre Hatay anayasasının bir 
türlü halledilemiyen dil meselesi 
Konseyde tefsir suretile bir kere da
ha mevzuu bahsolacaktır. Herhalde 
burada Türk tezinin kazanacağını 
iimid ederiz. Zira bunun aksi.Mil
letler Cemiyetinin ilk defa verdiği 
kararı bu defa bozması demek olur. 
O vakit meydana çıkacak buhran 
bir Milletler Cemiyeti buhranı olur. 

Bu arada bir de ismet lnön ünün 
Avrupa seyahati vardır. Muhterem 
Başvekilin Londra ziyaretinde T ürk 
lngiliz dostluk münascbatınrn bir 
kat daha kuvvetlendiğini , Paris mü
zakerelerinde de T ürk - Fransız 
dostluğunu gölgelendiren en gellerin 

Yazısız hlklye 

Günlerin peşinden: 

"SUSUNUZ!,, 
Geçen gün Fransız muharrirlerinden Abel Herman, Paris . Sair 

gazetesinde bir fıkra yazdr. "Susunuz, çocuklar sizi dinliyor!,, baş
lığı altında yazılan bu fıkrada doktor Gilbert Robin'in bir sözünü 
tekrar ederek aile musahabeleri arasında ve "Çocuk1ann önünde asla 
politiKadan bahsetmiyelim.,, diyor; sonra Avrupa memleketlerin
de sınıf mücadelelerinin bugün almış oldu~u manzarayı . düşünqek 
politika münakaşaları arasında yetişecek çocukların hepsinin yarın 
insanlık hislerinden uzak, zalim tabiatli mahluklar olacağın •anlatmak 
istiyor. 

Hiç üphe yok ki birçok kimselerin hayatlarında yaptıkları iyilik
lerin, yahud fenalıkların ilk saiki çocukluğunda aile :nusahabeleri ara
sında işitilmiş sözlerin ruhlara yerleşmiş izleridir. Analar, babalar. 
aile içine giren komşular hergünkü hareketlerile, hergunkü süzlerile 
hiç farkına varmaksızın hergün çocukların ruhları Üzerinde böyle 
bütün .hayatları müddetince tesirler bırakırlar. Onun ~çin gerek 
Abel Herman'm, gerek doktor Gilbert Robin'in sözleri C!oğrudur; 
hem de akan suları durduracak derecede do~rudur. Fakat acaba 
aile mahremiyeti içinde hicbir harici kontröle tabi olmıyan bir mu
hitte konuşan analar ve babalardan , esler ve dostlardan kac kisi 
yanlarındaki çocukların kendilerini dinlediklerini düşünür ve yeri~· 
de susmağı bir ahlak ve terbiye vazif~i olarak bilir? 

Hasan Kumçayı 

0-0NON AKIJ'LER.I 
Hamld' le Fuad Paşa ara

smda bir ahş veriş 
Hüseyin Rıfat, Abdülhak Hamid'e 

!dair şu hatrrasını anlatıyor ("Tan., 22 
mayıs): 

Bir gün, üstad'ın evinde, otururlar• 
ken şair Keseci zade İzzet Molla'nın 
torunu İzzet Fuat paşa geliyor· Elinde 
bir İstanbolin vardır. 
Paşa "lıtanbolin,. i satmak istiyordu 

ve Hamid de alıcıydı· Pazarlık çok 
sürmedi. On lira kararlaştırıldı. Beş liı-a 
bir tamir Ücreti ile "redingot,. halini 
elan bu elbiseyi büyük !aİr uzun za. 
manlar utında taşıdı. 

Ben bu alış verişten iki taraflı İncin. 
diın; göz kapaklarım biber gibi yandı. 
izzet Fuat elbise satsın; Hamid tamir 
ettirerek sevin~, sevin~ giysin .• 

Yenlcami sebili nerede? . 
Dün akşam ınevlid akşamıoidi. lstan· 

bulun eski adeti üzere, sokak başların. 
da bi rmasa, üzerinde bir desti ve bir 
bardak, ''Zebillüllah 1 Zebil f., diye bağ. 
rrldrğı lduyuluyordu. 

Fakat, son günlerde sebil sesini bun· 
dan daha evvel işittik: 

Elif Naci "Cumhuriyet, de ''Asri se. 
beil,, başlığı ile yazdığı bir fıkrasında 
Bahçekapıda '·öşe başında şimdi memba 
suyu satılan eski sebilden bahsetmi~ti. 

Dünkü "Akşam,. da bu yazıya temas 
eden .. Akşam'ın "Dikkat,, çısı şöyle '\ti. 
yor: 

1'Yavuz Selimin kıhcile ekmek kes· 
mek, Kanuninin atlas çadırını sirk kum. 
panyalarma kiralamak, Sinanın eserle. 
rini dans salonu yapmak kimsenin ak· 
lından geçmemiştir· .. 

Bu sözleri tasvip etmemek kabil de. 
ğildir. Yalnız bu güzel irşada vesile teş. 
kil eden meselede biraz yanıldığını zan· 
nediyoruz. Çünkü Yenicamiide bugürr 
Taşdelen suyu satılan sebil 1074 tarihin 
de yapılmı~ olabilir. Fakat bugünkü 
sebil o eski sebil değildir. Meşrutiyet 
devrinde, orada caddenin istikametini 
düzeltmek düşünülmü~. sebilin yıkıl· 

masına da kıyılamadığı için, olduğu hal 
ile tekrar bina edilmek üzere, sökülerek 
ha ka tarafa naklolunmuştu. Bugün so. 
ğuk çeşme parkı kapısının karşısında

cami mezarlığına bitişik gördüğümüz 
işte o eski Yenicami scbilidir, Yenicami· 
deki de sonradan yaprJmıştır. 

dertaraf edildiğini gösteren hayırlı 
haberler geldi. Fakat müzakerele
rin mevzuu ve neticesi ancak mem· 
lekete avdetinden sonra öğrenile-
cektir. 

ASIM US 

Tramvay Şirketi kimden 
ders almış? · 

Yaz gelince istanbulda bir dert baş. 
lar: • 

Yazın resmen gelmemesi.. Artık sa. 
bah erken olur, herkes erken kalkar. 
Akşam geç olur, herkes evine geç dö
ner· Fakat vapurlar yine kış tarifesi 
ile işlemektedir: 

Akay veya Boğaziçi vapur idaresin:e 
henüz yaz gelmemiştir .. - .. 

Tramvaylartla nefes alabilmek için de 
Tramv~y şirketince yazıp geldiği res. 
men ilan edilmesi liizımdır. 

Dün "Cumhuriyet;, in "Nalbandı .. r 
"Hem nalına, hem m!hına,, vururken 
tramxayylarda, havaların sıcaklığına 

rağmen, pe~cerelerin açılmaQ1asından 

bahscdı?'or ve ö lo diy
0

ordu • # .,, '"' . 
Jfmumi Ftarpt'~n evvel. bir -~az P41rjs. 

tc;dim: Ha;a, müteı:padiyen, soğuk ve 
yağmurlu gidiyordu. Fransız askerleri 
hep paltosuz geziyorlardı. Derke~ ey· 
Jul geldi; hava da birdenbire ısındı; 

sıcaklar, ~ekilmez bir ha) aldı. Baktım 
askerler, kan ter içinde, palto ile gezi. 
yorla11. O zaman Saint • Cyr (Sen Sir) 
Harbiye mekte'Qinde tanıdığım bir Türk 
talebe vard1. Tesadüfen ona rasgebdim. 
Konuşurken askerlerin soğukta ve yağ 
murda paltosuz gezdikleri halde, sıcak. 
ta palto giymelerinin sebebini sordum· 
Şu cevabı verdi; 

- Burada, asker paltosunu muayyen 
tarihlerde Harbiye nazırının emrile gi. 
yip çıkarır. Yaz gelince, paltosur gezi· 
lir; hava soğuk olsa da. Son bahar ge. 
lince, paltolar giyilir; sıcaklar devam 
etse de .. 

Acaba, bizim Tramvay kumpanyası 

ıcla, Umumi Harpten evvelki Fransız 

Harbiye nezaretinden mi ders almı§ 
dersiniz? • ' 

BUtUn tanıdıklar Ankarada 1 

(Va • NCı) .. HABER,. de, "Ankara· 
da ahbap bolluğu,, ndan bahsediyor: 

Ankarada kaldığım altı gün zarfında 
eş dost arasında öyle zevkli, öyle tatlı 

sohbetli zawnlar geçil1dim ki, gençli. 
ğim aklıma geldi. Ve anladım: Bizim
kilerin hepsi, hepsi Ankaraya taşınmış 
meğer. istanbulda kilometre başına pek 
seyrek isabet düşüyor .. Onun için ora. 
da çatlardım, sıkılırdım.· Ankarada ise. 
tam manasile bir manevi kesafet.. Ve 
zannederim ki, bu yalnız benim için 
değil.. Hükumet merkezimizi . şimdiye 
kadar görmemiş olanlar oraya gidince 
bildiklerile ne derece meskun olduğunu 
görüp şa§acaklardır. . · • 

Milletler Cenı;1 
nın top/afi 

Londra 22 (A.A ) -
yetinin önumüzdeki ıs 
asabiyetle beklenmekte 
Milletler Cemiyetine asa;: 
edilmesinden şüphe e 
Zira bu bir formalitede!! 
maktadır. Fakat d•ğer tıd 
yet paktının 16'ıncı nıı rtP 
kere edilecegi de san'lnı'ıuıt 
kü böyle bir münal:aşa 
hazırlığa ihtiyacı vardır. 

Valensiya hükurnet·ııııı 
İtalyan müdaheleleri halede' 
kat açıl"Inasını istihdaf :~t! 
karşı nasıl bır hattı har 
lebileceği sarahatan. ~a rJ 
İngiltcrenin bu tekJıfırı 

. • d .. k edilıtı'" mıyetın e rr•.ıza ere 
lefet edeceği ve meselef1 

't' 
. . d k isti} 

mıtesıne gon erme 
min olunmaktadır. 

• İfl 
Habeşistan rr .... seleS'.11 b~ 

m~sı meşkuktür. Negus. 
1
, 

Jetler Cemiyetinde es~serı or' 
yacaktır. Znnnedildiğırıe g 
yan İmparatorluğunun . 1~,~ 
tihdaf eden herhangi bır ıtfl' 
sa İngiltere bundan n:ıe ı1l 
tır. Bununla beraber bıl . d' 
nezaketini rnuha faza ettiğilltı 
daha taliki tercih olunırıalc ~ 

Eden, hafta sonunda ~ ( 
necek ve bu takdirde ı,or 
İngiltereyi silahsızlan~ 
içtimaında temsil edecektir 

Maarif Yeki 111lf1 
tam~rnı 

l / 
Ankara, 22 (TeJefonlll 

Vekili Bay Saffet Arıl<~rı• 
jimnastık şcnliklerıne fşt~ 
lebelerc şu tamimi gondC• ı 

"Törene i~tirak ede~. ıtır. 
okullar rn Uayrs gününun 

] rırıl nasını kevramış olduk n , . ·ı •f 
heyecanlı harekctlcrı ı '- ~iri 

zerinde l:iyık oldukları tes 
lnrdır. Yetiı:1 ir1ri!Prine ~ 
cı {flyeL rinc'ı0n do}nyı t ~ , 
rR>.leoek vfldöııümü ic:inde ,· 
b"" • ıJB 
rak dah::. yüksek başar 

larmı dilerim... • / 

Atlna a d at 6~1 
mUsabakalıt 

.Atinn, 22 (Husı.si) ~ ~ 
sonra Panatim.dkon stn 4ıııı 
lonya. Çekoslo·:akya \'C ~ 
ler aras~nda üç mıllet O) r {' 
lanmıştır. Staı:Jyonı ınnJıŞf 
balıktı. ·cesı 

Dünkü oyur.ıarın netı ~ 
. tıırı 

Polonva 82, YııııaniS 
lovakya 46,5 derecedir. 4' 

Boğazfçi LIS8 ,Jf1 
mUsarner• 

Bo w •• ı· . de sell~ 
gaaçı ısesın tJf ... _, 

nascbetiie dün. ta.~eb_eıe~iİ 
milsam-=Tc verılmıştır. ~ 
at iki b.1çukta lstıklfıl 

11 
ııı 

mış, küçükler tarafında g0rJf 
lar oymu. mıştır. aundıı.Ili ı 
ve mahdumu müesses 5 sıl 
perdelik bir komedi ter1l 
tur. f'1' 

Nuranşan I<~eh:ıJJlct, c:-ttil' 
• w Jll r r.llıl 

maJ, Kor!, Sandıkçıog d ff~ 
yed, Feı han, Melih. S~ ~de_ A1 
di, Sadi piyesin teJJ151~~ t~pr 
tardır. Müsamere bug 

Tarabyada Tol.atlı ~t s 
pıcı Nilro, ctıin gct,e s!J. 

0 
ele silahı olduğu hCJ/Jl' ~ 

~·ıı ya r.adılesi11de Arak 11•
1 

e ~ 
de görfüımiiş. miiŞte;a 0t 
bcı§"!arınşttr. TarabY 11 1i 
neci Yorgi, komisyoıır tlı 1 
ölmii.ştilr. bıgili:: .<ı.cfcır d ~ 
ustalarından A11ıanoC11 f 
ji memurlarınd~n [{o~· 
iste/an, bakk!tl l'an• ftff 
dır. Kati cinayctt~ı 5

0
7 

mış, kendisine tesıırıı 1:~ 
eden 11olis lsmail [/O. J 

d·s-ı ,, 
m.ış. bu. .sırada kcıı l.' ~ 
h!!ldırıldıfjı ha.stalıo.rıt_ 
komm delirdiği ta1ım111 
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H 8 y ru ilah .Efendin·in B . l "l . 
, ~vrupa seyahatnamesi _ .!!.ş_a'}-'!''!-'!:1'!_1'!.":..'f.. f!.l l '!'~~~ 
S gençlerinin devanlı lstanbu l altıncı noteri Bay Galip Bingölün mütafciası: 

ettikleri kah~eler Boşanma muhakemesi usulle-
·~-;:1111enıekucuz ı.~~e bırın•aa ıekba- rinde radikal ıslahat tazım! 
~ ...,:k~an 500 franga kadar g/gebiliı I H"' k. . d h I . d '"bir~~ oeyahatname- poziııyon dalreıdnlıı·ıaırtıünde olan res- a ımın mü a a esı e en asgari hadde indirilmelidir .. 
~ 'i har:?mın Par!11e turan kibarlara münasiptir. · Mevkii Bo§allmayı genişletmek mevzuu et - Onların ayrılışlarında lıazan çılgın bir 

gençlik nedametinin neş'e ve sururunu 
bile apaçık gördügümüz olur. 

Or: at,, faslında Parisin giU.el bir taraf_ında bahçe11in rafında hukukçuların müta!ea'annı 

~~~~etç~ler çağırılnıa
-..rjeiııd' geldikleri zaman da 

içinde olup pek Ja.tiftir. Buraya ek~e- almakta devam ederken bir Noterin 
riya eı-babı tabiatten olan OsmaniIJar neler dütünd~ğünü tcsbit etmeyi de 

au: ge}d~k~ur_u~ ellerile kapı- j 
·"QJbi Jc buı erını ihbar ederler 
. ' ltah: edecek ise sesle

" YI açıp . l 

da giderler· adam başına yedi sekiz faydalı bulduk. 
frank ile k~rtulun~r. / Değerli bir hulnikçu olan İstanbul 

Paristc üç mertebede kahveler var. altıncı Noteri Bay Galib BingöJe müra -
dır; bunlarm dahi bazılarında tasım caat ettik. ·Ricamız üzerine birçok iş • 
bulunup bazılarmd.ı yoktur. İşbu kah- leri arasında vakit ayırarak bo~anma -
veler bizim fstanbulun kahveleri mi- nın geni~letilmesi etrafında bize ıunlarr 

d ge~k gırer er ... su_ 
· 'YI .uşak olsun, gerek 

· ~İldir p gı~er; infial etmek 

~lt i ·. l.lisa.firler geldikle
Ç1Jl .. 

i~ b Uzerinde Uıim mu-
ıc.~ak usuldendir. Ha

. ~İl' erse gelir, etmezse 
~~ dahi hane sahibini 

~~ V~rakai mezkU:e
~t k Ba.hıbi haneye irsal 

eııd' · ısı gelmiş gibi 0 • 

~Uer b· 
~~1tı:!~dı Şarkiyenin mih_ 
ı·~~da ı hanıarma mukabil 

tİbid' olan fark beynessc
l.r. 

~. Ge~kda.Jıi envaı ve de.re-
. ()~ oteI!er ve ge•ek 

-., ~)~alan~ ve sofaların 
~ oıu .~ ?ır nevi cilalı 

llr. ~Ur.erme kaliçe (ha-. 
~' ."e oteı riya merdivenleri 
~~ Odalarının döşeme

silhi esi.filinu ve evba.ş için değild;r. söyledi: 
Bir takım işsiz kesanm ve yabapcıla- ''Boıanmayı geniıletmeli?'' 
nn mevkii iri.mı olduğu için birçok "- Bu aoruya ilk hamlede "Evet! .. " 
gençlerin dahi zenin-ı-Parfs ile bu. den baıka verilecek cevap yoktur: ve 

saadetini, sükununu her nasıJsa kay -
luşmı1.ğa söz verdikleri · mahallerdir. betmiş yuvalarda uzun yıllardan beri 
Parisin kahve sahipleri erkek dahi 

d b 
gördüi•J.müz çırpıntılar, Mahkeme 

olsa gene kotwva.rda h m ulunur. .. dehlizlerini her gündokfuran kalaba -
Hizmetçilerin dahi genç oğ1&11lar ol- lıklar, her sabah Noter Dairelerinden 
mıuıı mültezem ise de bunlara bakma- Avukat Bürolarına uzanan kafileler bu 
ğr benimsemezler ve Fra.nsızlann "şlir ~evaba alabildiğine hak vermektedir. 
lerinde mey ve mahbup Ur.erine şiir Hatta, hep birlikte görüyoruz ki: 
söylemek yoktur: ;.iirlerinde ilti~m Vakıt vakit selabiyettar kalemler dahi 
olunan kıyas ve mazmunlar başka 1 a- bu itte ve hemen hemen ittifak halin
ide il7.eredir.~.. de bu ''Evet! ... "in tarafında mevki al -

B. Galib Bingöl 
leri ;;ıç beş yılı bulan birlikler. 

B - Ya§ları daha ileri olanlar, 
· - Ya"."n !'~ ~tnları "4k~ı.n<fa. 

li ~ede 1;e mi.Uöl8alıiı.r ·.:.:. -· · · · 

madadır. ' 
Ancak: H~iscleri, sebebleri, evli - C - Çocuk şeklinde mahsul verenler 

lik müessesesini~ ve evlilerin yaşınr, ve vermeyenler, . . . 

icranın .. ıslahı -·- ... 
ortada .çocuk ve çocuklar olup olmadı . D - Yıkılmasından dolayı kimsenin 
ğını, ve bu bo§lllma neticesinde fera . maddi hiçbir pervası olmayan birlik _ 

gat edilecek mevcut ve müktesep hak Iec. 
ı..,,~e ıtı.Ullsık konulmuş 
·~lıılı o~up (parke) üstüne l•vlçreden getlrllece~ 
llıiaiıırturstlrüıüp üzeri tasma- mUtehaa•ıa, bellrtHdl 

)arın phıstan phısa değişen çok de- E - Bilakis taraflardan birinin ve 

Bu sebeple mçsela bu sonrakiler i -
çin cemiyet kendisine uzun bir yorguıı
Jıık almakta hiçde isabet ctmi§ olmaz. 
Ve bu mahiyetteki boşanmalar için 
nihayet mcseJa haysiyet sahibi dört va
tandaş önünde vaziyetlerini ve geçim 
imkansızlığını ikrar ederek bunu malı -
kemeye tevdi ve tescil ~eklinde kendi· 
lerini de cemiyeti de uzun bir iztirab • 
tan kurtarmak ne mes'ut bir tecelli o-
Jacaktır. 

Fakat şurasını derhal ilave etmeli · 
yim ki bu, yuka~ıdaki ilk tetbir çeşit 
çeşit kazazedelerde yalnız bir sınıfa 
vereceğimiz bir can kurtaran simidi o

lab:Jir. 
Vaziyetleri başka başka olan diı;er 

oütün çiftler için muhakkak ki başka 
başka can kurtaran takımları bulup 
vereceğiz. Bunları bulup vermek ise 
işten bile değildir. 

Elverir ki bu esas bir defa kabul e· 
dilsin! .. 
CEM(YETE ENGİN BiR ADALE'f. 

GETİRMEK 
Sözlerimi tamamlarken son bir hi.ıla· 

sacık yapayım: 

ı>;bı· ~:aıarıa cililandm- . ~· • u Hatay anayasasının tanzimi için 
Jeti ıanıı ederler. Mer- Cenevreye giden heyete ittirak eden 

rin ve tahammül apn farklarını ayrı çok defa kadının düpedüz hayat yıkı _ 
ayrı tetkik etmeden bu işte topyekun mına tekabül eder şekilde uğrayaca • 
bir hükme varmak bence doğru değil • ğı cehennemi aciz ve iıtirab ve bu yok· 
dir. DüıünmeJiyiz ki taraflann rizasile sulluklarla karşıla;acak teşekküller. 

Tezim: Görüyorsunuz, icabı"<!a bo • 
şanmayı en basit mesail arasına koy • 
mak ve hakimi nihayet bir celsenin bir· 
kaç dakikası müddetince ve bir defaya 
mahsus olarak işı:al edecek derecede 
kolaylaştırmak ... 

Fakat icabında da bir "Katolik Kıs-ı .. '"'da.Jıi öyledır' . dl' ·ı d h k k . l . k .. ~ a ıyecı er en u u ıf erı umum 
~· eıauk ~rıyeJ ve .M.aunyon muduru Şinasi ile kalemi mahsus 
e Il Ve t" nt Onore sok.ığı müdürü Şakir lstanbula g~lmiıler 
. )~. uccar f ·1 1 

~arıla · gelen bJtün beşeri münasebet _ F - Tamir kabul etmez: bir ihanetle 
]erin hiçbirine müdahele etmek iste . ve facialarla zedelenen ve hurduhaş o - sısi" gibi yuvayı sonuna kadar mu • 
meyen kanun vaızınm bu itte böylt' bir lan varlıklar.... hafaza için Zelum ve Cuhul görün • 
tutum almasının elbet bir manası var- Ve daha bunlara benzeyen çeşit çe - mek ... Ve .kanunlara böyle muazzam 
~ı:.. _O, ufal( tefek her infial ve tesire şit sergüzeşt ve_ sefaletler. bir seyyaliyet ve cemiyete engin ve 
biı:_ _ yuva . yıkacak kadar kuvvet ve Şimdi, bütün bunların hep ayni usul çoşkun bir adalet ve nizam getirmek -
~a vermekten cemiyet hesabına her de ve tarzda bir cemiyet müdahelcsine tir. 

~.:· ~1kleri amı ya arrnın ve buradan da Ankaraya "dö~mÜ§· 
,:tı.i... lları b~ahal olduğundc.n lerdir. 
,;~j"ll !lok .. ıraz pahahcadır. -
~ aıt~U oı:ı'!:-11da birinci taba!{a- Adliyeciler, Cenevrede iken, İc· 

f6 .. ""'8J - 11.k ra i§lerinin ıslahı için. J.ViÇreden ge- halde çok korkmuş; fakat bundan çe- uğramasındaki müşkklatı görmemek Mesela: Ortada çocuk mu hele ço -
llıflt ' bir sa e§Yasile beş arled tirtiJmesi takarrür eden mütehassı· 

laL'«I ~"'=ı lon, bir yemek ocla-
1 ~~ -.u e sın ara§tırılmaıile de meıguJ olarak, 
~ bir ar: Yenıek tabakları bu mütehassısı beJirtmiıJerdir. Ad· 

'~ıı-, bir abalık, bir hizmetçi 
~ı ... bırıikte ınutbak ve mut:lıı.k Jiye Ve~i)ine lazungden ma)uı_natı 
. ~'le Ut,e olarak mahiye bin verdikten sonra, bu zat muvafık 

'ı ~e~ilb te bir hane kirala- görülürse, derhal lıtanbu)a davet 
'tJ:ı~' J>o.... Yattı.. olunacaktır. 
'lh~ .-.:ııeereı . 81nı odanın md- da h 1 f llıeıı. · Olup :aırınin perdeleri nıa- Şimdi AnkaraA . ? unan atan-· 

~.... " bul mu"ddeiumumısı Hıkmet Onatın 
ıı lı. .. ""tr ha .o?u dahi müz.eh-
... ,~ de.. ttrıyedcn olmak?a Vekaletle adli iıler etrafında görü-

i, at llı~:ri Vard_ı. JKar§ısı §Ürken, icra mesele.ine dair de 
~ ~ı da ?angenn konağı konuıtuğu tahmin ·cümleaindendir.· 

~~ ~leri Oldhı .. Felemenk sefa. Hikmet Onatın, Cenevreden dönen l)..' · (J:lllı-ad uguııdan nezareti ad)iyecilerle de orada bu hua~sta 
\' !tadın ~ a ~nedcrim şim- temasta bu)unn:aaaı muhtemeldir •. 
'rciır. S tzılcrindcn Mezon icrada y-apılmaaı ta.ar. · la.na.n ıafa • 

.tı.. I' lı . lt) ..J_! 1 
·q'~ .aııeae 'k . hat araamda, icra Q11Jte enmn mu-

h tiıtıde ik~ ~etım müdde- haaebelerile beraber lstanbulun 
11't ~ 'l'aıı'i ı oglum ve müdE-r muhtelif semtlerine dajıtdD18'1 ve 

. ~ d n F.t'el'di ve U§ak- bu suretle ahalinin itlerini takib hu-
~lı e~. ~ dah ~ ette l8in ~ulünü biL susunda vakit kaz:anma.1C1n, 8 

kinirken nedense bir az geniş bir öl • mümk•:in değildir. cuklar mı var?.. Bunların gözya~lan 
çü iç.inde hareket etmiştir. Ve bugün bazan yıllarca uza - kadar terbiye ve yetişme imkanlarının 
ZARURETLER JÇJN BiR HAD yan bir boşanma facıasmda dikkat felce uğraması cemiyeti tehtit mi cdi

cdilirse görülür ki uzama kanundan yor?... Birlik beş yıldan üstün bir ö • 
Halbuki, zaruretler için daima ilir değil yuva yıkıldığı zaman; kendisi- mür mü sürüklemiş?. Hele ortada iha -

h~ ve adalet gözetilmelidir; ve daha ne mesela! nette yok. bilakis bopnmada belki de 
dün birleımiş, nihayet aradan üç beş _ ölümlerden ölüm beyen ı.... üçbuçuk gün sonra metruk zevce yeni 
ay ıeçmiı bir çiftin ayrılışındaki kap . Diyen hadisenin zalim hakikatin _ biriııile istibdale mi mahküm? ... 
rislerle meseli 27 ~r~ b~r. yastığa ba§ den korkan taraflardan birinden gel _ o vakit; bu boşanmayı muhal kıla-
koymuı betbaht ıkı sınır müsabının mededir. cak kadar. ve olmazsa ancak 0 vakit 
biribirlerini kaybedi§ ihtimalindeki ru . Halbuki münhasıran cc-miyetin mek- bu günkü kanunda yeralan "ayrılma" 
hi izdirap ve teellümü bir tutmamalı . · · h "k" · fk t' · ı k ı t tbı'k etmek · remetrnı ve a ımın şe a mı çe me usul:.inü bun ara a suretm· 
dır. Çok ayrı ayrı yoUardan gelen bu isteyen bu mezbuh ihtilacı üç buçült de kanun ve cemiyet bu işe müdahil 
me;fım rahatsızlık ayni kanaldan geti • günl•:ik birliklerde hemen hiç görmeyiz. olmalıdır." 
~ecek ~k ~~r ile müdavat ve ~fa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
göreme,ı; ve birincileri hele arada çocuk k t 
yoksa ve çok defa görüJc.\:iğü Üzere 6 no aya dayanan rapor .. 
ayrılma itinden iki taraf mes'ut ve bah-

tiyar olmak ümidini de taşımakta bu- ş A R K 1 DAVA s 1 ! 
Junuyorlar sa bunlar mahkemenin ve 
hikimin en uf ak bir tavassutu ve yor • 
gunlufuna muhtaç olmadıkları haJ<le; / //ı 
ötekiler. heıe aralarında çocuk da vat. "Bu neol eserleı; umunı ge e 

it lılıaın-1 laanııanmızı pi§ir- batkaca da kolaylıklar görmeleri 

~~;neyi~' Yataklarımızı vardır. Adliye Velti.leti, - icra ısla
~ ı • l'anga Pflrnıek üzere ma hatına ehemmiyet vermek!e, bunun 

sa hele bu bopnmanm yarın bir de lıafl/ ve şuh manalı olur!" 
nafaka ve mide takazası ile; müterafik 1 ld 
hayati elemleri baı gösterecek ise MUddelumum!llk berael istedi; mUdafaa ar yapr ı; 

~e\>li~itt ltaı, ~ıe· tv~ Helen i- bir an evvel te1bidle, ta~k aah~r· 

~ 
Ilı çı almı..+ım . · .. -ektewr. 

I~ e(~ bij,,1;,:;.,, 9 " • na geçmeıını gozeu"• 
ı • ._'<le be ritt:'~-:6" İstanbula, --~----~-:--:::::--
~1ltt Orat.. ıgınden (leyli) __ ... •----, 

\.ı' l tt . 04"ar k v r"-"00
··-·-----~~ li~ tilll. 8o agmda bir : 1 

~~~t ;~;;,. hane.ıe ikamet ! A ç L ı K 
~:'il ~ 'lid~. Y;rn~k pişirmek i 

hakimin ve cemiyetin tiddetıe müda • Durutma, heyetçe karar verilmek Uzere kafı'I 
h~Jesine ihtiyaç g6sterecck vaziyette • "Balıkçılar., isimli bir ııarkı, bir 1 il - . 5 _ ·' ~ 3 7 .de ad!iyc daircsin-
dırJer. OD müddet evvel müddciumum.ilikçe de naı~ Nur'.nın rıyas~tı altın~a t~p· 

HAKJMLN M AHALESI ar ve haya duygularını inciticı ma· lanan uç ehlıvukuf: Konııcl\alU\ar 
Bundan ötürü. bence bo_Şanma itle • hiyette görülmüş, güfte ve beste • musiki eserlerini tasnif hcy~Iİ az~· 

ri~e hakimin müdahelesi büsbütün ref sini yapan Sadeddin Kaynakla bu smd~n Mesud Cemil!e ,şaır f falıd 
edilmemekle beraber mevcut bJtün iz _ §arkıyı söyliyen hanende Safiye. Fahrı Ozansoy ve şaır ) usuf Zıya 
tirap ve teıettUtlere cezri b:r surette Mahmure, Neriman, Kemal ve Ortaç hazırlamışlardır. 
nihayet vermek için boşanma mulıake- başkaca da kanuni Artaki. Bost, Raporda. esr-rin giifte ve besle· 
meai usallerinde ço~ radikal islahat ve Jak. Keteon, Muratyan, Yani, sini ~·apan Sadeddin Kaynağın \'Cf• 

tadilat vUcude getirıl~ek ve hakimin Rifat, Cevdet, Nazmi. gramofon diği İ7.Rhat dinlenildikl<"n sonra ya. 
müdahelesini en asgarı hadde irca et- fabrikaları acente ve plak satıcılı:ırı pılan tetkiklerle şu noktnlnnı ''Otıl· 

Roman 
Yıun: 

~ ltııw ~an t lltiste restu- f 
\;'.' '"'IQet daı/anı etmekten u- i 
\..~ e ~lti~Yletzn~ hanemde yemek f 
~ '1lfı. ı.~ °il ki:f olduğumdan ,. 
\..,~ ._.-ıde Ye Sofrada hazır 

~~ L.,~)eı P.d:I;, Y?ıi ucş ,' 
"- , f Ilı-. .Anı · lltiste res-

\ ~e~~ 1l bir lıuıan tek f 
\ ~ YiYebuil'?beş Yiiz franga J 

Refik Ahmed 

sEVENGIL 

mek ve çift mahkeme, müddet, ayni sıfatile davaya sokulmuşlardı. Pi· dığr anlatılıyordu: 

ı 
mevzu lçin yeni muhakeme açma İ§· yasadaki plaklar da toplattınlmı§ •· ı - ••BaJıkc;ıltır,, cseı i, ııcv'i 
)erinde azami tadilat yaratmak lazım . bulunuyor. itibıuilc bir "forcc nıusiwlr., flır 
dir. . . ikinci cezada, dün sabah bu d~- 2 - Bu nevi eserler, umumiyet· 

'~~~ueuz· ı ~ ~ ' ~1lt;a . UJe de buıı- gütiipanelİ 
\ ~· ~u,._ at giı.,in dikkat etmeli- Dağıtma yeri V ~ _ 

ti ~ 1~b deYU haysiyeti r•b 50 kurUf 

- Maksadımı bıraz daha tafsıJ ede- va son safhasına geleli. Dbavd e~~- le hafif ve §Ulı nıarıalı olur. 
yim: JenJerden birkısmının gıya ın a su· 3 B · 1 lk 1 HAK1MlN ÖNÜlJ'E ÇIKAN ren duru§manın dün sabahki celse• .. .- u. ncvı ıa mani eri, tÜr· 

çııı:-rr l:'D ı · d da dil 1 d b" k ,. 'le kulerı, kelıme oyunları ve cinaslar· ır '""'"" sın e, va e en er en ır a'->'ı 1 d 1 d il 
Boı~nmadan dolayı hakimin önüne vekilJeri hazırdı. ·1 ? d ur. alk r.d~biyatı antolo-

pkan çiftler görüyoruı ki sınıf ve Ç«!git Evvela naib tayin olunan azadan !Belık l ycı .t!an birçok niiınune 
ttirler. Nurinin seçtiği ehli vukufun hazır- a 

1 r.ı aı " sı '1 kclııne vr: mantı o-

ktan baılayıp ömur· Jadığı rapor okundu. Bu raporu (Lıil/CJı şayı/rıyı çcvırrııi"') 

Yeni çıktı 
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ispanya dahi~i harbinde mütareke Başpehlivanlık 
müsabakaları lngiltere beş devlete 

nota verdi 
Ankara, 22 (Telefonla) - lki 

gündenberi Ankarada Türkiye baş 
pehlivanlık müsabakası yapılmakta· 
dır. Binlerce kişinin seyrettiği bu 
güreşler Çocuk Esirgeme kurumu 
tarafından tertib olunmuştur. Gü
reşlere iştirak etmek üzere memle
ketin muhtelif yerlerinden tanmmıt 
pehlimanlar gelmi§tir. 

Londra, 22. (_A.~:) .. - . ~abah J 
gazeteleri, lngılız hukumetı~ın is
panyadan yabancı gönüllülerın çe· 
kilmesi mC8elesi hakkında muhtelif 
hükumet merkezlerinde teşebbüs • 
]erde bulunduğu haberini teyid et· 
mektcdirler. İngiltere, bu mesele 
icin İspanya dahili harbinde bir mü
t~reke yapılmasını teklif eylemiş ve 
tC§ebbüslerini Paris, Berlin, Ro
ma, Lizbon, Moskova ve ayni 
zamanda bittabi Valensiya ve Sala
mankaya da yapmıştır. 

Daily T elegraph bu mesele etra· 
fında diyor ki: 

Salahiyettar makamlar, böyle 
tC§ebbüslerin yapıldığını tekzib et
mekte ise de İngiltere hükumeti, a
lakadar devletlere notalan yollamış· 
tır. Ademimüdahale komitesinin 
teknik tali komitesi de pazartesi gü
nü, komite reisi Lord Plymoth'a 
yaba.ncı gönüllülerin geri çektiril • 
mesi hakkındaki raporunu ve tan • 
zim ettiği planı verecektir. 

Alman, İngiliz devlet adamları 
arasında geçen hafta yapılan göriiş
meler, Almanyanın ispanya.mese
lesinde vücude getirilecek bir anlaş
manın bir lngiliz - Alman yakl~ş
masına müncer olacağı kanaatinde 
bulunduğu intibamı vermiştir. 

Daily Exprcss diyor ki: 
Bir mütarekeye varabilmek için, 

İspanyada mutedil bir hükumet ku
rulması düşünülmektedir.. Bu hü
kumet, dahili harbe İ§tirak etme
mi~ ve harbe tekaddüm eden hadi
selere de karışmamı§ kimselerden 
terekki.ib edecektir. 

YENiDEN SlLAH AL TINA 
ALIN ANLAR 

Bilbao, 22 (A.A.) - Hükumet 
kam ordusunun 1925, 1926 ve 
1927 sınıflarile bahriyenin 1924, 

w::ı::: 

yunları gösterir. 
4 - Melodik ve ritmik bünyesi 

itibarile, halk musikisi usullerini 
muvaffakiyetle ihtiva etmektedir. 

5 - Destanların bu nevilerin · 
den mülhemdir. "farce musicale., 
kıymeti vardır. 

6 - Netice itibarile "Balıkçılar., 
m halkın ar ve haya duygularını 
incitecek mahiyette olmadığı kana
ati, müttefikan hasıl olmu§tur.,, 

Rapor okununca, müddciumu
miliktcn mütaleası soruldu. Mua . 
vin Cevdet, şöyle dedi: 

- Sadeddin Kaynak tarafından 
güftesi ve bestesi yapılmış olan bu 
eserden dolayı açılan davada, ehli 
vukuf tarafından bu eserin sanat 
eseri mahiyetinde görülmesine ve 
halkın ar ve haya duygularını ren
cide edecek ''evsafta,, olmadığı be
yan edilmesine nazaran, dava edi • 
lenler.in beraetini istiyorum! 

Dava edilenlerden salonda hazır 
bulunanlar, kısaca, lehlerindeki 
rapora istinad eden bu mütalcayı 
gayet isabetli bulduklarını ve bu 
isteğe tamamilc katıldıklarını söy • 
lediler. Mütalca ısafhasını ınütea
kib müdafaa safhası da bu suretle 
tekmillenmiş oldu. 

Reis Kaşif Kumral; aza Nefi ve 
Nigiir, kararı müzakere etmek üze
re, duru§manın sonunu 10:6: s. 16 
tarihine bıraktılar. 

Hizmetçiye bir çift kUpa 
çalmaktan c,11za 1 

Saniye isminde genç bir kadının, 
evinde bir müddet hizmetçilik ettiği 
Habibenin bir çift küpesini aşırmak
tan duru§ması, birinci cezada bit
mış, dün sabah, karar bildirilmi§· 
tir. 

6 ny .hapis cezası verilmiş, fa. 
kat bu ceza müddeti bazı Bebeblerle 
3 aya indirilmiştir. Davaya dahil 
olan Dündü kadının da beraetine 
h ükmedilmi§tİr. 

1925 ve 1926 sınıflarını silah <1lt111a 
almı§tır. 

MİLLi RADYONUN TEBLIGJ 

Salamanka, 22 (A.A.) - Milli 
radyo, aşağıdaki resmi tebliği neş
retmi§tir: 

Kızıl radyoların neşrettikleri ha
bere göre, cumhuriyetçiler eline ge
çen Alman tebasından iki lejyoner 
tayyareci, harb kavaidinc muhalif 
olarak, idam edilmek üzeredir. 
Şu ciheti bildirmek isteriz ki, ka -
nunlara muhalif olan bu hal vukua 
gelirse, halen muhakemeleri görül
mekte olan kızıllar hakkında her 
türlü af tedbirlerini kaldıracağız ve 
kararları bütün şiddetile tatbik ede
ceğiz. 

ESiR EDİLEN ALMAN 
TA YY ARECILERI 

Berlin, 22 (A.A.) - Resmi· 
mahf eller, esir edilen Alman tay
yarecilerinin hangi şartlarla serbest 
bırakılacakları hakkında Bilbaodan 
gönderilen nota hakkında Reuter 
ajansının muhabirine şu beyanattn 
bulunmuşlardır: 

"Esir edilen gönüllü Alman tay
yarecilerinin bir pazarlık vasıtası 
olarak kullanılması hususunda 
Basklar tarafından yapılacak ol;ın 
her tC§ebbüs bizzat Basklar üzerin· 
de gayri müsaid tesirler bırakacak
tır. Çiinkü bu ~ekilde bir t~ebbüe, 
herhalde mukabil tedbirler alınma • 
sınr intac edecektir.,, 

FRANKOCUb\RIN BlR ZAFERi 

Durango, 22 (A.A.) - General Fran 

co kuvvetleri bugün, Bilbaoya 13 ki · 

lometre mesafe.de Lemona mevkiine 

varmr~lardır, Chcarieta taburu, bütün 

levazımı ve silahları ile esir edilmiş· 
tir. 

DöRT BiN iSPANYALI ÇOCUK 
ING1L TEREDE 

Londra, 22 (A.A.) - Dört bin bakıı 
çocuğunu getiren Habano vapuru Sout 
hamp ton açıklarına varmıştır. Yann 
sabah limana girecektir. 

Hususi komite, romörkörlerle ço
cuklara rı:it, çikolata, bisküvit ve saire 
yiyecek göndermi§tir. Çocukların ek -
serisi, gıdasızlıktan hastadır. Yolcu -
luk esnasında çocuklar yalnız siyah 
ekmek fasulye yemişlerdir. 

ADEMİ MÜDAHALE KOMiS
YONUNUN TOPLANTISI 

Lcn<ira, ~2 (A.A.) - Tali teknik 
ademi müdabele komitesi bu sabah bir 
jçtima akdetmiştir. Zannedildiğine gö· 
re, komite İspanya'daki gönüllülerin 
geri çağrılması hakkındaki rapor pro • 
jeıini bu toplantı esnasında ikmal et • 
mi~tir. 

Bu rapor, pazartesi günü tali komi · 
teye verilecektir. 

Müsaba'Kalara dün başlanmıştı. 
Pehlivanlar yorgun olduklarından 
Manisalı Rifat ile Mulayiın, Ada
pazarlı Arif ile Selvili M~hmeçl baş 
için gösteriş müsabakaları yaptılar. 
Asıl miisabakalar bugiin yapıldı. 
Güreşlerde hakemler Kırklareli me· 
busu B. Şevket, Suyolsu, 8. Meh
med, Ulus gazetesi baş musahhihi 
B. Celal Davuddur. Bugün güreş
lere tam on dörtte başlanacaktı. On 
b~ dakika siiren şiddetli bir yağmur 
yağdı. Yağmur kesilince evvelce 
küçük ortalar güre§tiler. 

Alacalı Hüseyin ayak kündesile 
Çatalcalı Bekire yenildi. Çorumlu 
Sadık Kızılcahamamlı Adile hakem 
kararile galib geldi. Şileli Rahmi 
Balalı Aliyi ters sarma ile yendi. 
Hayrebolulu SüleYman Erzurumlu 
Şevketi ve Erzurumlu Resulü yendi. 
Çorumlu Sadık, Şileli Rahmi, Ça
talcalı Bekir yann güreşeceklerdir. 

Adapazarlı Yıldırım Bekir Balı
kesirli Ramazanı ters paça ile yendi. 
Kızılcahamamlı Mehmed Li.ilebur· 
gazlı Ali Ahmede pes etti. Somalı 
Abdüsselam ile Koç Ahmedin gü
reşleri yarına kaldı. 

İsanbulda yapılan güreşlerde bü
yiik muvaf fakiyet kazanan Sındır .. 
gılı Şerif ile Gönenli Hamdinin gÜ· 
reşleri bir buçuk saat siirdü, netice 
alınamadı. Babaeskili lbrahim se • 
kiı dakikada l\.1anisalı Ömeri yendi. 
Kunıköylü elli yaşında Ethem Ma
nisalı Halile yarım saat dıyandı, so .. 
nunda pes etti. 

BAŞA GÜREŞENLE~ 
Türkiye baş pehlivanlığı için gü

reşecekler sahaya çıkınca çok alkı§· 
landılar. Bunlar arasında 936 se· 
nesi baş pehlivanı Tekirdağlı Hüse
yin Mül~yim, Yarımdi.inya Süley
man, Adapazarlı Arif, Manisalı 
Rifat göze çarpıyordu. 

Eski baş pehlivan Kara Ali kolu 
sakat olduğundan güreşlere gireme
mi ti. Dinarlı Mehmed de meydan
da yoktu. 

İlk olarak T ekirdağh Hüseyin ile 
Yarımdünya Süleyman güreştiler 
Hüseyin 1 2 dakikada Y arımdünya. 
yı ters paça ile yendi. 

Silivrili Mehmed ile Adapazarlı 
Arifin gÜrC§leri çok heyecanlı oldu. 
Arif Mehmedi belinden kavradı, bir 
hamlede yere vurdu. Çok alkışlan
dı. 

Manisalı Rifat ile Mülayimin 
güreşleri de haylı çetin oldu. Rifat 
nihayet Miilayime pcıı etti. 

Yarına Tekirdağlı, Mülayim, 
Adapazarlı Arif kaldılar. Baş peh. 
livan yarın belli olacaktır. Tekir. 
dağlının başpehlivanlığı Rene kaza· 
nacağı muhakkak addediliyor. 

.1 ............................. .. 
Dört asırlık bir tarih! •.. 

Harikulade bir mcnkibc~ ... 
Ender yaratılan bir eser! .. 

Bır Krala takdim oluuarı 
yegane hır fılm : ... 

Olan 

iNGiL TERE TACININ iNCiLERi 
SAKARYA Sinemasını 

İnanılmaz bir muvaffakiyetle dolduruyor. 
DİKKAT: Bu film, batka hiç bir ıinemada oynanm1yacaktır. 

ILA VE1 EN: 1 - 19 MA YlS FİLMİ 
2 - Taksim stadında yapılan genrlik spor bayramı 
3 - $. M. VI ncı JORJ'un Taç giyme töreni { bUttın tafsi
lalile) 

Yer bulmaktan emin olmak ıçhı seans saatlerine dikkat oc!iniı. 

Saat 2 - 4.15 - 6.30 Suvare 9 
Suvareler için blletlerimzi daima t V\ elclen terlarık ediniz. 

'-•••••••Telefon: 41341 

Sovyet tayyarecil 
Şimal kutbun~ 

(Ü:Jtyam J iııcide) 
Moıkova, 22 (A.A.) - Sovyet ku • 

tuh şeferine, arktik uçu§lınnda b3yük 
tecrübfleri olan pilotlar, makinistler 
ve telsizciler i:tirak etmektedir. Bun • 
lar arasında Vodopianov, Molokov, 
gibi aslar, tanınnuı kutup tayyareci • 
!erinden Golovine, Babuşkin, Baseyn, 
Alekseev, Kruze, Muuruk, fvanov ve 
Krenkel tanınmış kutupçu akademi aıa. 
eırr::lan Şmit riyaset etmektedir. 

Bu heyetin bütün ııııılbd 
aletleri, huausi 11urett• 
sarlanmıe ve yapıınıı~~ 
hafiftir \'e kutupta kr'·' 
damlarının ağır çalı~aıa 
gun bulunmaktadır. 

Bu uçu§ için beş hususi tayyare hı· 
zrrlanmıştır. Bunlardan bir tanesi iki 
motörlü R. 5 tayyayresidir ki, Golovin 
Tarafio Şilpçlacak ve rehberlik vaıifeıi 
&Örecektir. Diğer dördü, 1 ant, 6 aiste. 
minde tamamile metalik dört motörlü 
tayyarelerdir ve bunlar hususi ıurette 

bu iş için yapılmıştır. Bu tayyareler 900 
beygir kuvvetinde motörlüdür· Ve mo. 
törleri, ne derece soğuk havada olursa 
olsun derhal harekete geçirecek hususi 
tertibat vardır. 

Radiatörler su yerine donmıyon hu. 
susi bir mayi konmuıtur. Tayyarelerin 
hepsinde en mükemmel plotaj makine. 
teri vardır. Ve bunlarlit kara görmeden 
yalnıı: telsiz işaretleri ile tayyare yürü. 
tülebilmektedir. Tayyarelerde ayrıca 
telsiz makineleri de vardır. 

Heyet Moskovadan 22 martta hare-
ket etmiş ve Kolmogoriye inmiştir. Ora. 
da hava muhalefetinden dolayı altı &ün 
beklemi' ve 28 martta hareket ederek 
Marian • Mara varmıştır. On beş gün 
orada beklemiş ve 12 nisanda da bura
dan kalkarak aynı gün akıtamr, 82 inci 
arz dairesi üzerinde k1in Rodolof ada. 
sına gelmiştir • 

Buraaa şimal kutbundan ancak 900 
kilometre uı:akta dünyanın en timalde 
kain ilmi tetkik istaayonu mevcuttur. 
Kışı burada geçirecekleri için hususi 
tesisat vardır· Bu istasyon. şimal okya
nusunda buzlar üzerirl.1e kıılayacak olan 
dört kişilik heyet ile de daimi irtibat 
halinde bulunacaktır. 

Bu,ün, donmu~ llc:ui:1: nrtaun<l" hıı.,. 

1ar üzerinde kışlayacak ve bir sene ka. 
lacak olan heyet, Vodopianovun itlare 
ettiği tayyare ile kutup civarında buz 
üzerine iooirilmiştir. 

Bu heyet tunlardan mürekkeptir: 
Papanın heyet ıefi, hidrolog ve hid

robiolog Şir Şovv, Maınetolo' ve Ast. 
ronom Federov ve tanınmıı telsizci 
Krenkel bunların arasında bir de ufak ı 
kutup mıntakası köpeği vardır ki ayı. 
lann yaklaşmasından ilim .tdamlarını 

haberdar ede;ektir. 
Diğer tayyareler. buzda kt§layacak 

olan bu dört ki§ilik heyet için bir bu· 
çuk ıenelik yiyecek.,, giyecek ve yaka. 
cak ile kurulup bozulur bir kulübe ve 
ilmi tetkikler için lüzumlu aletleri geti. 
rccektir. Bunların mecmuu sıkleti an
cak !dokuz tondur· J3unlar, bugün buza 
indirilen heyetin bir tayyare meydanı 
hazırlanması üzerine Rodlof ıda&ından 
tayyareler ile kutba ıetirilccek e eğer 
olmazaa paraıütler ile atilacaktır. Maa. 
mafih akademi azısı Şmit, ilk tayyare. 
nin indiii b;rnkızrn ıerek ilmi iıtaayo
nun kurulmaaı gerek tayyare Meydanı 
yaprlabilmcıi için çok muvaffak oldu. 
funu haber veriyor. 

Buzlar üıerlnde kıılıya.cak olan he
yet., da.imi surette meteorolojik ~t.kik 
lerde balunacaktrr. Ayrıca pratık e
hemmiyeti ola.n bir çok ilmi diğer a· 
raıtırmalar <la yapılacııktır. Şimal buı:· 
ıu denizinin merkezi kı,mında derln 
!iği öl~ecek oura4a Atlanti~ denizi 
cereyanlarının ne suretle taksım o~u~
duğunu teshil cyliyccek, siklet hadı
selcrini tetkik edeceklir. Miknatisiyet 
meseleleri de bilhusa. ince ar11tırrna.· 
)ara tabi tutulacaktır. Heyet, kutub I 
mıntakasının gayet sarih magnetik 
haritasını yapacaktır. 

Bu harita bilahar~ bu mıntakalarda 
rörecek tayyarccilere \'e gemicilere, 
yolalrını bulabilmek için, rehberlik e· 
decektir. 

Zira, malü.m olduğu üzere kutub 
mıntakalarında pusulanın ibresi ha. 
kiki tul ıtalrelerinden çok büytik inhi· 
raflar göstermektedir. Ayrıca, kutuL 
havzasındaki h~yvanlar ve ne~tat 

ile mlkrorganizm ~c: tetkiklere tabi tu. 
tıılacaktır. Astronomik he:saplarda y:ı
prhıcak ve bu suretle her gün yuini 
deği§tirnıekte olan buz parça!ının ha· 
kiki mevkii tesbit olnaca.1'tır. 

üzerinde bu hcyet.ill 
buz parçasının zaıuanl• 
mete &ld~ceil tamaaıil~ 
dlr. Şmit, muhtemel ol 
aahillerint: doğru yoll•~ub 
maktadır. Şi§ov ise, ltUdl 
merkez mmtaka kı11mın 
farzolunacak daire,•i certır 
rak kutub etrafında de" 
kabul etmektedir. 

·--teri• Bu heyet, tayyıw""' 

sım heyetinin buluna~ 
e1 ile daimi lrt.ibat h•l f 
ve bu adadaki ietuyoıı~ 
mütemadi ıurette Ba.nk 
telsiz i~aretlerini diıı1i '!il 

HEYETiN ŞEfl r 
SôYLtJYOR 

Moskova, 22 (A.A.l " 
tuh Sovyet sefirinin ıefl dı1 
sından Şmit, Şalda )ten 
bir mülakat eına11ında ~,.,, 

- Bu Sovyet kutub · 
tuh kişifleri tara!mdıll 
ri Şimal mmta.ka.lannd• 
ve genıı çalıema.larin bit 
dür. 

Kutub 
kırmak meaelesine 
hemmiy~t vermlt defili• 
zin yeglne hedefini, "'ti" 
biltUn N-,eriyetin men!•;, 
uzak ş'ır.ali rametmek t 
tir.Kutub mıntkasındaki 
yonu mütemadi ıurette 
tetkikatta bulunae:UttJ.r. ti 
da çok büyük ehemOUY9 
telif ihrıi arqtrrmalardı 
zere kutub çevreainde ) 
Buradı yapılacak mete:,O~ 
IP.r nP.tir.,:.tai"~ ........... u aJ1 
olmak üzere bava rapatl 
dilebilecektir. 

0 
Magnetik tetkiklerle j 

zindeki tuzların hareke~ 
birçok diğer meseleler ~ 
ter yapılacaktır. Buz deft tJ. 
ği de ölçülecektir. J{utuP~ 
nun, tehıizle vereceği hl ~ 
mından da büyUk ehel11~ 
BilAhare bu mıntakada u

17
.,' 

ti. beUti de Aemrika ile Jı tJ. j 
imi irtibat tesis edece if' · 
bu istasyonun ver~ce~ {ı~ 
yolunu tanzim eytıye ~~1'.ı 
hakkınJa da en doğrU şl"': 
bileceklerdir. Arzumu~ .

11 
~ 

mıntka.sını f aaliyetiıl1 1~8•f)f 
\'esi içine alma.kur. Fil ıt# 
güç bir ietlr. Fakat n1 eri 
böyle cenretli tetebbUJl,r ~ 
mek içın Jbım ı:elen 11

171tt1 
mevcuttur. Bu fstasyoıı d• 
im kutub noktası ur.erfnıı~ 
caktır. Buzlar Uzerfne _,,~, 
tuyon. Benklılerin h .vr· 
surette yer deftotlre~tf)' 
parc;aııımn nihayet A~s ,,.. ...el' 
ne dof ru yollanm••' 1'11 ~ ~ 
meldır. Bu fat.aıyonurt t)t•I' 
bir mıntıka içlndeı te t•~· 
ceği de ayrıca bir aval' I 
KömUr eer919' : 

tcep•n•1 ıııı.> ~ 
Ankıu a., 22 ('l'tle.fo ı:;,ıı.ı 

Yakan \ asıtalar ~~wt" 
yarın ak~am kapa!'~ Mlfl 
busUne kadar yUJ biP ,011~..J 
Jüri hevetl puarteıl -,,,# 
baıtıyacuktır. a.,ı1,t ._. 
rapor halinde Vektlft' ~ ,.., 
Jüri heyeti t&mlr nıeb dfdst',/,,/ 
Köken'in reisllfi ıtl1~ ~~ 
tipler üzerinde tetkl~rt-1, ~ 
ra bunların ucuz t dPflı'_V:w 
nr arqhracak ve nı ır ,.oJJ>~ 
ne çahpcıktır. BU~tJll, 
namıyan firmalara .~ 

rilccektir. lf -~ ~ 
Ankara Mil ,~~ 
ma~ılırı ı•P 11, ~ 

Ankaro 22 (ftJoloıl.,. ;,;'/ 
milll küme mıstarı ıtfift' r· 
lık ıüre~leri yapıld1l1 

tehir olunmuttur 
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Ortaokullarda talebe ni
çin muva/ fak olamıyor? 

ıttı .. 
~e 1•1erı 

Dıt/t• ----...;. 
Müteferrik ŞOFÖRLERİN YEN! BiR D1LEG1 

Talebenin muallim e mü.., 
nasebetini arttırmalı! Q-47' p 

l'Jt.pllA. ROGRAllJLARINDA 
~!!;•·· CAK DEGIŞIKLIK 
r Ut Baıt -~ letır· anııgının ilk orta ve li-
l'i .. ısat ,Ilı.etinde programları. ders sa-
~u evv esaslı tetkiklerde bu
~ık .. ,:1ce yazmıştık. 

ı.. ~ını O~ledcn. s.onra atelyelerde 
a "'41ar Ya ınln ıçın tedrisatı öğ

.. eeıtu k Pnıayı düşünmektedir. 
· ~ki d abul edildiği takdirde ö
~te geç~~ yılı başından itibaren 

il', 1 erek tatbik i~ine başla-

~{J"-LL/11 
ILER IÇJN KAJJ!P 

a;ı AÇJLACAK 
b· ~l Ö" ll' ı. g?-etınenl . . 

• 11 ıı.ınp er ıçın Heybeliada 
ll', llu k açılmasına karar veril-

b arara .. <ti ~hb gore kamp 7 tem-
r. ,,acak ve 8 -~ agustosta bite-

llıpa . 
~-~ - glrtnek ı' st' :. -~-'"illa,..- ıyen ogretmenie-

' · ·1.1ıı ka !'ıı' hUtu rşılamak için Heybeli 
%r. n okullara kamp tahsis 

ltl!o]{ 
VL lıl!TlIIANLARI 

Şiırı llAKKJNDA 
1 diye k 

~UCibi adar ilkokul talimatna-
..:~ .~aın~ce ilkok~~larm imtihan
a~ dıger .... sanat ogretmeni ile o

idilero~etmenleri hazır bulun
dt Yapt; .. ~kanlık bu mesele ü
. ~tiıınef ~n-:elemelerde bu şek
aııı. - Ve üzere tedbirler alını;?
. ;rında ortaokulların bitirme im-

ıı:ı.ııı oldug-u .. . h . 
!@ •• , atd gıoı arıçten dı-
""ıct· an rn" l'L ır, umeyyizler davet t>· 

·~e 
~~Cet( mu 
~ eııeırind ıneyyizler gene ilkokul 

\i~l' Oku en olacaktır. 
l.~ı,,.. 1 fdar · ·ı~.nz ı:.·.1 esme on gün evvel 

,-'<d_· "'1\4ece .. -~U ltiJec k k ogrctmenlerin ac!-
'.1.ı_~k}' c tir. 
'llğ ın latb' • ~ lakdird ık edilmesine imka?• 
~. aıı ilib e gelecek ders yılı inı 

.~ ~u §eki~rcn mer'iyete kona
~ de talebeler daha iyi 
~() sınıf geçeceklerdir. 

~I 
~.tı-ı.ı.c\.l 

~~\'el(· A.r, İHRACAT 
t ~%. alet . 
~ lQ3? haıırıısta,:istik umum müdür-
~!' 'l'uY11ı b adıgı bir istatistiğe gö
~ ~ hbı tkiye:f ~nd~n mart sonuna 

l ~1 .. %5 lir ıhracatı 36 milyon 
t "4 1'l adıı · 'th · > ~~ . '2 lira 1 1 alalı 20 milyon 

~C!ı 7s1 ıhraeat yı bulmuştur. Arada
~~~~ bin 2

74 
l~hine olarak 15 mıl-

~2tı.lıııda 'h lıradır. Geçen yıl ay. 
bill ~ r~cat ithala~tan ı mil s 2 hra fazla idi. 

q~hk 
~il~ a servisimiz 
~~ Okto ~ ~ l11t, hlıÇtı~~uz Pazarteat gllıılert 
~~ ıi'~ehaı:ıeaı an Yirmiye ka~ar ga• 
~~' ttn ı 9 a.n!e, Cumartesi gUnJert 
'l:ılttı~ lktncı adar LAlell Tayyare 
~ ltaıı tutarını daire Uç numarada 
~"l.'\ılt ::1 Oder ızı yedi kupon uıuk&P 

"~ . 
~~-l'cıu latıkıan \..~~ lanc81nJ doktorumuz da bu 
~ ıı • 12 CUnıart biriktirip kendisine 
~ 1<1ı a.raaı A. caı, eaıı, pe~embe 
'-)\ı'.;:tııa;11 ca kaarnyda, Millet cacı-

ltıı1t Cle «;oeu:11 kllr§tsmdakl mu
t..:· ~ e d.1§ dok annıza bakacaktır. 
tı~~ cl enıırıerı!ortarmıız da oku
~ lttp

1 
°ktoıııın c hll%lr bulunmak· 

il~ ~t lıtıkıa.ı uz FahrctUn Dl§men 
.ı. ~~lltı~ guı:ııc~ddealnde 127 numa.· 

''41J'llı~~ Ribt saat H ile 20 ara-
~ ~ 'tıuy bılah doktor Necati Pak• 

~~0ltu~ 1 "c cu ll'IUdlye caddesi ı-2 
.\ lıtllt Cı.ıt~rırn1 ına &Unlerl ayni saa~ 

~I ~l ta te11avııe~~I dl~lerlne bakaca.ı,. 
ı.~ 1111 !banda B Yapacaklardır. 

"' ııılıl:ı;:~rtırnan~lkt.n§ tramvay ca 
" 'Utı.ıı;ı= oktJY\ı da eUnnet<:I Emt 

tıı ~a .\it Cdecekt~ularımn:ın c;ocuk 
~ tııı,._ ~~ 8ara r. 

t •1'..z • 'ıtını y Pertev '~~ ~llrı arada Eczanesi ya. 
\; lı:tılt t?ıJeıta~atz K~~netı;I ve sıhhat 
) 'btıı11 1Yonııırı UN doktorunun 
~~'ltıe de ve abo beherlnl yedi ku• 
~ l'\p,~ktıırııı netcrtmıze en eh· 
"ltr ~ ktır. ın atınnet Rmell· 

t ııı l~ını it Ura 12: doln l:Pon Clla.t ed or, alşı;ı ve atin· 
· l.ın<ıan erken KURUN'un 

Yedi ta ne ı;ötUrmek 

GÖÇMEN NAKLiYATINA 15 HAZİ
RANDA BAŞLANIYOR 

Romanya ve Bulgarista~an bu sene 
gelecek göçmenlerin nakliyatına 15 ha.\ 

ziran.la başlanacaktır. 
İstanbul deniz ticaret müdürlüğü 

göçmenleri nakledecek vapurları bir ha.\ 

ziranda kiralayacaktır· , 
Nakliyat dört ay sürecektir. Roman. 

yadan getirilecek göçmenler, Köstence
l:ien Tuzla, Marmara Ereğlisine ve Bul. 
garistandan getirilecekler Var11a ve 
Burgazdan Tuzla ·ve Urlaya çıkarıla. 1 
caklardır. Bu işe iki vapur tahsis edile
cek ve vapurlar muhacirlerin eşya ve 
hayvanlarından maada her seferde 1500 

insan taşıyacaklardır. 

JAPON GENERALi GiTTİ 
Şehrimizi gezmek üzere gelmiş olan 

Japonyanın Berlin sefareti askeri ata. 
şcsi general troşi Oşiıno dün Bükrc§e 

gitmistir •. 
KARADENİZ VAPURU MALTADAN 

HAREKET ETTİ 
ispanyada Türk ıefrcthanesine sı

ğınan mültc:ilcri alarak istanbula d~ğ
ru yola çıkmış olan "Karadeniz., Türk 
vapurunun, :Maltal;lan da hareket ettiği 
öğrenilmiştir 

üç güne kadar şehrimize gelecek olan 
bu vapurda bulunan İspanyol mülteci. 
lcri arasında bpanyadaki Türk tebaası 
ahali ile birlikte, muhtelif tebaadan 
sermayedarlar, iş adamları da bulun-

maktadır. 
hpanyadan gelen mültecilerin bura-

da iskan edilip c:lilmiycceği veya hangi 
istikametlerde scyyahatlcrine devam 
edecekleri hakkında henüz kararlaşmı~ 
bir vaziyet görülmemektedir. 

EMLAK SAHiPLERİ llJRLtôt 
FAALiYETE GEÇTİ 

Birikmiş plaka paralarının ayda be. 
şer lira taksite bağlanması etrafında 
şoförlerin tcmiyctleri nezdinde tcşcb
büssatta bulunduklarını dün yazmış. 

tık. 
Şoförler on iki buçuk lira olan plaka 

ücretinin de indirilmesini istcmektc•~ir. 
lcr 

Şoförler. lüks diğer taksilerden on 
lira, iki senelik otomobillerden yedi 
buçuk, üç senelik ve daha eski otomo
billerden beş lira alınmasını, bunun en 
mutedil bir had olduğunu söylemekte. 

dirler. 
SUCUK VE PASTIRMALARA KUR. 
. ŞUN MtlHtJR VURULACAK 

Şehir meclisi socuk ve paı-tırmalara 
kurşun mühür vurulmasına kaı-ar ver
mişti. Bu kararın tatbikine haziranın 
başından itibaren başlanacaktır. 

Ay sonuna ka::iar esnaflara mühlet 
verilecek. temmuzdan sonra damgasız 
bulunacak sucuk ve pastırmaları satan. 
lardan para cezası alınacaktır. 

BELEDİYE TARAK DUBASI 

ALACAK 
Ortaköy camiinin önü ile Beşiktaş 

iskelesi civarı, H31icin hemen her tara. 
fı günden güne dolmaktadır. 

Buraları tcmizliyccek tarak dubası 
yoktur. Mevcut ve resmi bir daireye 
ait bulunan tarağın ise yevmiye masra
fı yüz lira tutmaktadır. Belediye bu 
noktadan önümüzdeki ıcnc içinıde bir 
tarak dubası almak tasavvurundadır. 

• KADIKÖY SU ŞtRKETtNtN UMUMİ 
TOPLANTISI 

Kadıköy Su şirketi hissedarları ma. 
yısın yirmi yedinci günü fevkalade bir 
toplantı yaparak şirketin hükumete sa. 
tılması etrafında kati kararı verecek-

}erdir., 
Temmuzdan itibaren ide şirketin Be. 

lcdiycye devri muhtemeldir. 

Osman Hatibi öldüren 
Hüseyin silahı neı e

tııtanbul vil&ycti hududu içinde cm. 
'ak, irat ve arazisi olanlar tarafından 
kurulan birlik resmen faaliyete ıeçmi}
tir. Birliğin nizamnamesi tasdik vdil
miştir. Nizamnamenin ikinci maddesine 
göre birlik. azaların hukukunu muhafa. 
za edecek. emlak ve arazi kıymetlerinin 
düşmemesini temin için icap eden tcd. Bakırköy Emrazı akliye hastaha-
birlcri alacak .. alakadar makamlar nez- nesinde Osman Ratibi öldüren Arna
dinde tcşcbbüsaatta bulunacak, kiracı. vud Hü~.cyinin nasıl olup da eline bir 
tarla emlak sahipleri arasında tavassut silah geçirmi§ olduğu tahkike muhtaç 

den bulınuş? 

edcccktkir· görülüyordu. 
Birlik bunldan başka irat ve emlak sa- öğrendiğimize göre gerek katil ve 

biplerini alaka.dar edecek kanunları, hü- gerek maktli ls,•!:elcrdenberi hiçbir 
kumct ve Belediye tarafmdan verilecek gayritabii arazı Aöstcrmedikleri için 
emir ve mukarreratı v~ktilc kendilerine hastahaneden çık:ınlmışlardır. 
bildirecektir. İkisi de birer kdil bulmak için ha· 

Birliğin varidatı ~ıanın .vcrc~~ği. ay. ricte muhafaza cd;Jiyorlardı. Bu iti
lık aidatla temin edılcccktır. Bırıncı sı. barla vaki olan cinayetle Bakırküv 
mi a.a yüz. ikioci uo•I ua <ili ku<uı Emrazı akliye hastahanesinin herha.;. 
verecektir. Bundan başka_ balo, müsa- gi bir alaakııı yoktur. Gündüzleri ser· 
mcre .. tcnezıühler de vcrılccek, bunlar. bcst dolıı.§an katilin ce herhangi bir 
ı~ d idat temin olunacaktır. !>uretle eılne silah gec:irmi§ olmasında 
..ıan a var h' 1 . b" 1._. 

t 
·ı d ki emlak sa ınp crı ır ıgı fevkal:'ide!ik görülmeı:wktedir. 

ngı tere c 
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sene evvel kuruımu~tur. On .~mla~ Arnavud Hüseyin r:ğerlerinden ha~ 
sahibi haksız muamclcre karşı mun~crı. ta olup rnk hassus bulunduğundan 

. caklarınr anlayınca bırlc- maktülün kendisi ile isi ih:r.a ctme.ı::ı' u" -
den ıs yapama ~ . b. l'k kurmuşlardır. Çok az zerine b!r hiddet buhranı i"inde ciıı:ı 
şerck bır ır ı b' · !> bir zamanda birliğin azası. beş ını bl~· yeti yapmıştır. .. ·se yüz bınlcrcc cm ak ,.:.. _ _;_.....:...-----------

muştur. Bugun 
1 K u R u 

·•bibi k•Y·~·d"· r N =-ı 
1 

Cehennem ( aVNDELIK sıı·Ast GAZETE ı ı 
Veşl · iınli '\elrikam•• 11au""''" •••"'"'" ~.,., •••"• il 
"Yeşil Cehenem., ıs b .. ı ye l{tnnek için L~ ıarfının k/\~eııtnıı ıır•· 

yazımızın çokluğur.dan .dol.ayı ugu'1 ~ete• ııeıım,..ıoı vl\Zıımahdır 
·· "'r dıterız. ----konulamamıştır: ozu KartılıJı uıtıyeı> okurlar. mek ıupıarm• 

tO ııu~fuk ouı ııoymalıdırıar 

1 

Dr. [b1ahim Erdeniz 
Birinci sınıf çocuk aastalıklan 

ınütchallılı 

I 
rı.Pleri 5abık 

llasehi ı;e Çocul• ınJlO 
nJistarıı 

---dalıllDIYfJI yazıl&l"I &Cr1 i;ODd'.!rmeJııteD . 
ıuy.ııet1ıı yonaıımıt mektuplann ıçtoe 
ııonutaıı paralfl:ıtl kaybolnıaıımd11.n tılıı 
oıaralr c;ık&JI )'Uılard&D dolayı dlrl'lrUlr • 

Hlk, Oıtllne ıoru !!Orı.N 11.tma1 

Giinü geçmiş nyıwr 70 kuruştur 

Aksaray Millet Caddesi No. B9 da d 18 C kadar Gazetemizde Çtl<.aD J11Ul&rla rt..,.lınJerlD 
Her gün ıaat 9 an· ı ller ıaa.kkl aalt keocllıl ~indir. 

L.--~h:a:s:ta:la:r~ın~ı•k•a•b•u•ı •e•de•t• • .-.-•-• L ,J 
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Radyo Müsabaka Kuponu 
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Bayan Mediha Baysal ve Bay 
Mazharın düşünceleri Nedim 

İlkokuldan ortaokuluna geçen ta
lebe niçin muvaffak olamıyor? Bu 
ınevzu etrafında aı·tığımız anket 6ğ
retmenler arasında b~yUk bir alaka 
ile karşılanmı§tır. 

Dün de gene bazı ortaokul ve ilse 
öğretmenler ile görUştük: aldığımız ce
vapları aşağıya yazıyoruz: 

BAY AN MEDiHA BA YSALlN 
SÖZLERi 

tstanbul kız ortaokul coğrafya öğ
retmeni Bayan Mediha Muzaffer Bay-

sal diyor ki: 
··- Bir defo programlar arasında 

ırtib:ı.t bulmak \'C sist<.mlcri düzeltmek 
lazımdır. Bu suretle okullarda bir 
program tesanüdü vücuda getimek or· 
tada görülen müşklilh•ri halledecektır. 

Taleb~nin ders zamanı haricinde 
öğretmenlerile temas etmeleri ve on· 
!ardan bilgilerini ku\'vetlendirmek i
çin istifade etmel.'!ri j;'lzrmdır. Bu da Fransı::ca nıu{ıllimi Bay 'Nedim Mcı::har 
ancak talebe ile öğretmenin serbest~ 
olarak temas etmelerinden ve konus-1 yi öğrenmeden ikinciye geliyor. E\'\'e· 
maıarından elde edile.bilecektir. · !il çocuk okul nedir, onu öğrenmeli· 

Bu söylediğim ~eylerin okullar<la dir. llk tnhsil mecburidir. Ortaokul 
hiç birisi yoktur. Okul programları tahsili de ihtiyaridir. Çocuk ilkokul
talebeyi müşahedeye alıştınnıya kili dan ortaokula geliı·ken niı;in geldiğini 
değildir. Evvela bunları düzeltmek la· bilmediği için bucnlıyor. Bu gelm<'nin 
zmıdır.,, sebepleri de iki bakımdan izah edile-

8. MAZHAR NEDiMiN· bilir. SOZLERI ı - İlkokuldan çıktıktan sonrıı ne 

İstanbul erkek lisesi Fransızca öğ- yapacağını bilmelidir. 
retmcni Bay ~fazhar Nedim de anke- 2 - Yokluktan geliyor. 
timize şu cevabı vermiştir: Bunun önüne gcçm~k için nklnll'l 

"- İlkokulla ortaokul arasındaki gelen tek bir ~are var o da ortaokuluıı 
köprüyü incelemeden evvel ilkokulun paralı olmasıdır. tıotediğim yalnız oun 
muhtelif sınıfları arasındaki teselsülü dan yanlış mana, anlaşılmasın. Fakir 
göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü olup da zekası yerinde olanlantı okut
ilkokulun son sınıfından ortaokula ge · turulmaması değildir. Bilakis onları 
len talebe ilkokulda gördüğü tcdris 1 meccanen Üniversiteye kadar gönde-

şeklini bulamayınca bir yabancı mu· ı relim. 
bit içinde kalıyor ... Bu hıte bir derece. Bundan başka tabiat kısmına w• 
ye kadar toplu tedris ômi!dir. aence sanatkir yetiştirme l§ine cbeının•y•t 
okul bir ünitedir. Çocuk birinci ünite- '·erelim ... 

Gezırıtller: ---------------------
Keskin yasalar gerek 

,S. Gezgin 

Geçenlerde bir başmuharrir, bir 
sepet çilekten bahsetmi~ ve esnafı • 
mızdaki dalavereciliktc:ı yaka silk
mişti. iş. bir giinlük bir dedi kodu 
olarak kaldı. Hadiseyi açı ıp kapa· 
nan bir liman fenerinin ışığında g(). 

rüp kaybctmi§ gibi olduk. 
Halbuki mesele çok ehemmiyet· 

lidir. Üstünde durmamız, siperlere 
girip onunla çarpışmamız \fızırndır. 
Yalanı, hileyi başıboş bırakmağa 
gelmez. Bu, öyle bir yılandır·, ki 
çabuk büyür, cjderhn olduktan son
ra da artık yenilemez. Başmuharrir, 
çilekten şikayet etmişti. Üstü Ar
navudköyii verimlerile süslenmiş. 
altı cılk Ereğli çilcklerile dolu her· 
bat sepet, k\içük bir örnektir. l · 
tanbuldn herşeyin, hr.r malın bir 
ahlakı kurban ettiği görülür. Si.it 
bozuk, ya~ fena, pirinç karışık, 
odun ıslak, kömiir topraklıdır. Siz, 
bunları istediğiniz kadar çoğaltabi· 
lirsiniz. 

Birkaç ay önce belediye kimya· 
hanesinin yağlar hakkında bir rapo· 
ru çıkmıştı. Bu rapor, en hafif 
manasilc korkunçtur. Yağların için· 
de bağırsak kazıntısı, ağır makine 
bezirleri gibi adama öğürtü veren 
belki on ti.irlü iğrenç şeylerin bulun· 

doğunu bildiriyordu. 

ne çöpten iğrenrneğe, ne sinekten 
korkmağa hakkımız yoktur. 

Mahalle içlerine kurulan pazaı 
)ar. diipedüz birer dnl.av~re. ftcrgisi· 
dir. tal hileli, terazı hılelı, kan• 
tar hileli ve bütiin bunlar yetmiyor· 
muş gibi kesekfı~ıdları hilt-lidir. 
Onlar önceden doldurulm, sonra 

01\işteriye el çabukluğu ile. tartılan 
serme mal değil, tezgahın altına 
~aklanan buln ık. ezik, kirli ve 
bozuk şeyler verilir. 

Belediye karşı. onun kendi kim-
vahanesinin rnporundan dahıı bii -
yiik şahid göstermeye ne lüzuın 
var~ 1\ fodcm ki iş böyledir, o hal· 
de ni• in çok şiddetli hareketlere 
geçirilerek bu kangrenin köki.i kn· 

zınınıyor. 
Kanunlrır mı gevşektir) Eldeki 

nizamnameler mi eksiktir) Suçların 
bu iğrenç ağırlığı ile uygun cezala· 

rımız mı yok~. 
Olmasa bile, acaba çağın, çev· 

renin, ahl:ık dii künhiğüniin zorla, 
başımıza ,•ura vura istediği ke kin· 
likte sert, yalçın bir k, mm yapıla· 
maz mı~ Sınırlnrdnki knçrıkc;ılıkla, 
pazarlardaki bu knçl'lkçılığın ayrı ne· 

si var?. 
Bı ağın kemiğe dayandığı bu· 

ısım: 

Adres: 

Okudum. tiksindim ve sonra 
dü~ündiim, ki bu, hile değil bir cİ· 
nayet, bir suikasdtır. Çöplerin şu
raya buraya döküldüğünden sızla -
nan z:a,•allı İstanbullu. demek çöp· 

' Jüklt-rin en feciini kendi midesinde 
taşıyor. Böyle bir miyde ile doğrusu 

giinlerde umuyorum, ki böyle bir 
c:eznyı bel diye müfetti leri de isti· 
yecektir. Unutmamalıdır. ki u elle 
tutulur. gözle goriiliir hilelerin ce· 
zasız kalma ı, daha fena ve dah. 
korkunç manevi hilelere de yol açar. 
Manevi hileler ise bir memleketin 
ahlakını temelinden yıkacak bir iç· 
timai felakettir. 
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Galatasaray Üçok'u 

7 - 8 mağliip etti 
Sarı- Kırmızılılar bilhassa birinci devrede çok 

güzel ve süratli bir oyun çıkaı dılar 

I pı ~ l~ \1 

Dünldl maçtan gu zcl bir görünii.ş 

Bu haftaki milli küme maçlarının ilk 
kartılaımasım teıkil eden Galatasaray -
Uçok maçı dün Taksim stadıntda yapıl. 
dı· 

Sahada üç bin kiıilik bir seyirci küt. 
lesi göze çarpıyordu.· • 

Sahaya evvela Uçoklular çıktılar ve 
ortada bir daire teıkil ederek halkı ııc
Jamlaclılar ve çok alkıılandrlar • 

Biraz sonra Galatasaraylılar da gö. 
ründüler. Mutat seremoni pek kısa ııür. 
dü ve takımlar kar§ılıklı §U §eki)de di
zildiler: 

Uçok: Hilmi • Ali, Ziya • ŞilkrU, Adil, 
Mehmet - Kemal, Sait, Saim, Mazhar, 
Namık. 

Galatasaray: Sacit • Lütfü, Reşat • 
Suavi, .Hayrullah, Ekrem • Necdet, Sü. 
Jeyman, Eıvak, Haşim, Bülent. 
Hakem Refik Osman. 

Oyuna saat 16,30 da Galatasaray. 
ldar başladılar. İlk dakikalar karşılıklı 
bir iki hücum ile geçti. Sarı krrıruzılılar 
ilk gollerini dördüncü dakikada yaptt. 
lai. Sağdan uzayan bir Galatasaray hü
cumu kornerle neticeleniyor ve Necde. 
tin çektiği korner İzmir kalesini karış. 

tmyor. Top İzmirli müdafiin eline dc
giyor· Penaltı .. 

Reıadın çok 11k1 bir §Ütü Galatasa. 
ya birinci golü kazandrrıyor. 

Sarı kırmızılıların ilk dakikalarda ka. 
zandıkları bu gol oyuna tam bir hız ve
riyor. Galatasaray muhacimleri seri 
akınlarla İzmir kalesini bir çember ara. 
ısına .alıyorlar. 

Sağdan Galatasaraylıların ikinci bir 
hücumu daha .. Necdetin sıkı bir §Ütünü 
kaleci güçlükle kale içinde tutuyor. Bu 
da gol fakat daha evvel kaleci §arja ma· 
ruz kaldığından hakem f?:mir lehine fa. 
vul vermi§ bulunuyor .• 

Bu suretle oyunun ilk yirmi beş daki. 
kasr Galatasaraym mütemadi hücumla
rile geçiyor. İzmir müdafaası bu seri 
akınlarr kartılamakta çok müşkülat çe. 
kiyor. Bu müddet zarfında bilhassa Ga. 
latasarayın üç orta muhaciminin Uçok 
kalesini çok müessir bir hücum fırtına
sına tuttuklarını görüyoruz· Sarı kırmı. 
zılılann son zamanlardaki süratli ve iyi 
anlaşnuı hücum hattı, çok güzel paslar. 
la ve atak oyunile bugünün en iyi hü
cum hattı olduğunu dün bir kere daha 
ıösterdi. 

ZS ind dakikada: Sarı kırmızılıların 
ortadan inkişaf eden bir hücumunu gö. 
rüyoruz. Bu hücumu kesmek istiyen İz. 
mirli müdafiin havadan bozuk bir vu
ruıunu yakalayan Süleyman vole bir 
§Ütle takımına ikinci golü kazandırıyor. 

Bu golden .sonra İzmirliler de Sait 
vaııtasile bir iki hücum da yapıyorlar. 

Fakat san kırmızılıların !defansı bu 
akınları kesmekte güçlüük çekmiyor. 

34 Uncü dakikada: İzmirliler bir hü. 
cumda Galatasaray lehine bir ceza vu. 
ruıile neticeleniyor. Derhal İzmir kale
ai önüne gelen top Haşime ve oradan 
Nectede geçiyor. Necdetin sıkı bir §Ü. 
tftnfl bteef gOzel bir plonjonla kurtarı. 
yor fakat nmanında yetiıen Eşvak sıkı 
bir vunıtla t opu üçüncü def~ İzmir ka· 

lesine sokuyor. 
Bu golü 39 uncu dakikada Galatasa. 

rayın dördüncü golü takip ediyor : Or. 
taldan uzanan bir Galatasaray hücumun
da Süleyman ufak bir pasla topu soliçe 
geçiriyor. Haıim güzel bir driplingle 
İzmirli müdafii atlatıyor ve sıkı bir şüt. 
le Galatasarayın dördüncü golünü yapı. 
yor. 

Birinci devrenin bundan sonraki kıs
mı mütekabil bir iki hücumla geçiyor ve 
bu sıralarda İzmirlilerin Sait vasıtasile 
ihdas ettikleri güzel bir gol fırsatım İz. 
mir aolaçığı fena bir vuruşla kaçırıyor 
ve devre 4.0 Galatasaray lehine bitiyor. 

ikinci devreye İzmirliler başladılar. 
Galatasaray defansın'da kesilen ilk İz
mir hücumuna mukabele eden sarı kır. 
rruzılılar daha ilk dakikalarda üstüste 
iki gol fırsatı kaçırdılar. 

Ve nihayet İzmirliler üstüste birkaç 
müessir akın çıkarıyorlar. Bu hücumlar. 
dan birinde sağiçin ileri bir pasını yaka
layan İzmirin en tehlikeli oyuncusu Sait 
güzel bir vuruşla takımının ilk golünü 
yapıyor. 

Fakat sarı kırmızılılar bu golü der. 
hal sağdan yaptıkları müessir bir hü. 
cumda karşılıyorlar. Necdet topu on 
sekiz içine kadar inl:iirerek sıkı bir şilt 
çekiyor. Yerinde bir plonjonla bu şütü 
kesen kaleci Necdetin ikinci şütünü tu
tamıyor ve Galatasaraylılar bu suretle 
beşinci gollerini de yapmış bulunuyor
lar. 

Devrenin bundan sonraki kısmında 
Galatasaray yine ağır basmakla beraber 
oyun birinci devreye nazaran çok ağır 
ve hareket siz devam ediyor. 

Sarı kırmızılılar 16 mcı dakikada al. 
tıncı gollerini de çıkarmakta gecikmi
yorlar. Ekrem:ien yerinde bir pas alan 
Süleyman durdurmadan güzel gir vu. 
ruşla topu sol köşeden altıncı defa iz. 
mir kalesine sokuyor. 

Uç dakika sonra yine Galatasarayın 
soldan uzanan bir hücumunda Bülendin 
ortaladığı topu yakalayan Süleyman 
müdafii atlatarak İzmir kalecisini ye
dinci defa mağlup ediyor. 

Galibiyet i çoktan garanti edm Gala. 
taıaraylılan bilhassa bu golden sonra 
gevşemiş goruyoruz. Ve şimdi oyun 
mütevazin akınlarla devam ediyor. 21 
inci dakikada İzmirliler güzel bir hücum 
çıkarıyorlar. On sekiz üzerinde topu 
yakalayan Sait çok güzel bir §Ütle iz. 
mire ikinci golü kazandırıyor. 

Sarı kırmızılıların durgun oyunun
dan istifade etmesini iyi bilen tzmirli. 
lcr şimdi üstüste Galatasaray kalesine 
tehlikeli hücumlar yapıyorlar ve bu sı. 
ralarda Saidin üçüncü bir golünü Gala
tasaray müdafaası güçlükle kesiyor. 

Oyunun bundan sonraki kısmı son 
dakikalara kadar mütekabil akınlarla 

geçiyor. 
42 inci dakika: İzmirlilerin sıkı bir 

hücumunda Galatasaray kalesi önünde 
bir kargaşalık tevlit cldiyor. Hakemin 
!düdüğü .. Penaltı. Sait plase bir şiltle 

Uçokun üçüncü golünü de yapıyor. 
Oyunun bundan sonraki 3 dakikalık 

lzmirde acıkh 
bir kaza oldu 
iki yatında bir çocuk 

çamafır kazanına 
dU,erek bofiuldu 

1 
İzmirde Kahramanlarda feci bir ka -

za olmuş; iki ya§ında bir yavru, çiçek 
sulamak üzere su doldurulmuş olan 
çamaşır kazanının içine düşerek lömü1-
tür. 

Kaza şu suretle vukua gelmiştir: 

Kahramanlarda oturan kasap Ömerinl 
karısı; bahçedeki çiçekleri sulamak ü
zere dışarı çıkmış, iki yaşındaki oğlu! 
küçük Yaşan da beraber almıştır. 

Annesi bahçeyi sularken, çocu!< ta 
çiçekler arasında oynamağa başlamış, 

bir aralık annesinin içinden su aldığı 
kazanın yanına gitmiştir. Küçük Ya -
şar, kazandaki su ile oynarken muva
zenesini kaybetmiş ve içine yuvarlan · 
mıştır. 

Çocuk. başaşağı cl.Jştüğü için ba -
ğıramamış. annesi de ancak tekrar te
nekesini doldurmağa geldiği vakit va -
ziyeti görmüş, çocuğu sudan çıkar -
rruştır. 

Yaşar, suyun içinde bir müddet ha
vasız kalmış ve bir hayli de su yutmuş 
ıolduğundan, baygın bir halde kazan -
<lan çıkarılmış; derhal bir otomobille 
hastaneye kaldırılmışsa da az sonra öl
müştür. 

Festivalde 
Bir fotograJ sergisi de 

açılacak 

İstanbul Belediyesi 937 ıenesi Bal -
kan Festivali münasebetile Ağustos ayı 

içinde bir fotoğraf sergisi açacakt ı r. 
Sergiye amatör ve profesyonel fotoğ -
rafçılar iştirak edebilirler. Sergide 
teşhir edilecek resimler iki guruba ay -
rılm~tır. 

İstanbulun tarihi abidelerine ait 
fotoğraflarla İstanbulun tabii güzellik -
terini tesbit eden fotoğraflar bu ser • 
gide teşhir edilecektir. 

Sergiye gönderilecek fotoğraflar 

18x24, 30x40, ve 50x60 olacak ve tem· 
muz ayının 20 nci gününe kadar nu -
maralı makbuz mukabilinde Belediye 
İktisat işleri MüdürKiğü Turizm büro
suna teslim edilmiş bulunacaktır. Bu 
tarihten sonra yapılacak müracaat -
lar kabul edilmiyecektir. 

Sergide teşhir edilen her iki zümre
ye ait resimler Belediye İktisat İşleri 
Müdürlüğünün riyaseti altında bulu -
nan bir Juri hey'eti tarafından tetkik 
edilecek ve her zümreden 1 inci v~ 

ikinci olarak seçilen fotoğraf sahiple
rine Festival Komitesince y>:.iksek kıy
metli birer hediye verilecektir. 

Jüri hey'eti seçtiği resimlerin, tet -
kik etmek üzere, filim veya plaklarım 
istemek hakkını mu!ıafaza l'!decektir. 

öGI,E NEŞR11'.\Tl : 
12,30 Pllkla Türk musikisi 12,50 havadis 

13,00 muhtelit pllk neşriyatı 14,00 ıon 
AKŞAM NEŞRİYATI : 
18,30 plft.kla dans musikisi 19,30 kone!ans: 

Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan (LONDRAJ 
20,00 ~rnzeyyen ve arkadaşları tarafından 
TUrk muıJll<isi ve halk ı;ıarkılan 20,30 Ömer 
Rıza tara!ından arabca söylev 20,(5 Mu:r.af· 
!er ve arkadaşları tarafından TUrk muııikisl 
ve halk ,arlııları (saat ayan) 21,15 ORKEf· 
TRA : 22,11> ajans ve borsıı. haberleri ve er
tesi gllnün programı 22,30 pllkla sololar, 
opera ve operet parçaları 23,00 80n, 

kısmı mütekabil bir iki hücumla geçiyor 
ve maç biraz sonra 7 .3 Gala tasa rayın 
galibiyetile neticeleniyor. 

Galatasaraylılar dün muhakkak ki 
güzel ve verimli bir oyun oynadılar. 
Bugünkü Galatasaray takımı bir iki za. 
yıf noktası olmakla beraber halen en iyi 
anlaşmış olan takımdır. 

Uçoklulara gelince: Dün güzel bir 
oyun çıkaramadılar. Takımda en göze 
çarpan oyuncu Saitti.. Gol adedinin 
fazla olmasına biraz da İzmir müdafaa
sının tdurgun oyunu sebep olmu~tur. 

Uçoklular bugün ikinci maçlarını 
Taksim stadında Güne§le yapacaklar. 
dır. 

Rer Gün.Bir Difl 

Hangisi müslüm 
H acı Mahmud l•er namazdan e•ın

ra avuçlarını göle açar; yal!.ıız 
dudaklarını kımıldatarak ~u du:ıyı 

tekrar ederdi: 
- Ey Ulu Tanrı, diyelim ki baba

larımızın günahları vardı da onları 

terbiye etmek için başlarına şu Cc.ıgiz 
belasını gönderdin Ye yıllarca bu i!l. 
kelerde milyonlarla insanııı kanını a
kıttın. Fakat onla: öldüler gene b.1ı:.ı. 
mızdan Mogolları ,,avmadın. C€117iz 
öldü ve şimdi Oktı:ıy beıa.~.nı çeknıt.k
teyiz. Artık insaf t:yeJ ve bu günl:~e 

tapan kafirleri yede bir et ı 
Bunda hakkı da yok değildi, çürı~ü 

rahat rahat nanıa.ı kılmak bile ır.ih1-
kün o'.muyordu. M0gollarda akar !;U

ya el sokmak yasak olduğu için c~ıı. 
giz Han bu Türk l:lkesine geldiğı <.a

man oralarda da ayni yasıığı koym.•fi
tu . .Müslümanlar arasından akar !·U· 

dan abdest alanlar görillürse hem"n 
başlan vuruluyorJu. Halbuki kı.·aa 
su almak için çan.ik veya ibrik bula
mıyan bir adam, akar suya elledni 
sokarak abdest almaktan başka ı•e 

yapbilirdi? a 
Hacı Mahmudun Mogol Hakanırım 

bulunduğu bir §ehiı'de işi vardı. On.ya 
doğru yola çıktı. Namaz zamanı.a rı 
pınar başlarında veya dere kenarform
da abdestini alıyor, namazını kılıyor 

ve duasını da hiç unutmuyordu. Bir 
gün Tanrının bu dııayı kabul edec~~i
ne büyük inancı vardı. 

Yasayı akhndan çıkarmıyordu: :·a
kat böyle dağ başında ve ıssız yer!cr
de onu kim görecekti? 

Bir öğle zamant gene küçük l:,ir 
dere kenarına çömeldi ve abdestini a 1-
mağa başladı. Bu işe başlamadan o:,ce 
etrafı iyice kolladığı için hiçbir kor
kusu yoktu ve dalgın da!gın abdr>st 
dualarını mırıldanıyordu. 

Fakat abdestin ortasına geldiği r-1. 
rada bridenbire kulağının dibinde bir 
ses gUrledi · 

- Bak şu alçağ::. ! Cengizin yasası 
yalnız ~ehirlerde Vt! köylerde mi tutu
lur? Nedir bu yaptığın? 

Hacı Mahmud d6nüp baktı ve kar
şısında çıkık yanak kemikleri, dar al
nı, büyük ağzı ve ~arkık bıyıklarıle 

bir adam gördü. 
Bu, Mogol Hakanı Oktay Hl\llın 

kardeşi Çağtaydı. 

Onun ardında p:ulak elbiseli, si
lahlı bir adamla otuz kadar atlı "ar
dı. Bunlar da Okaty Hanla askerlerıy
di. Ava çıkmışlar, yolları buraya di~ş
müş ve uzaktan Hacıyı derenin suyu
na ellerini sokup sokup çıkarırken cör 
müşler; oraya gelmışlerdi. 

Hacı Mahmudun gözleri korkur:an 
falta.~ı gibi açılmıştı. 

Elleri ve ayakları titriyordu. 
Çünkü Çağtay hemen oradaki as

kerlerden birine dönmüş, Hncıyı gi·s· 
tererek: 

- Çabuk bu alçağın boynunu nır. 
Cengiz yasasının her yerde tutulması 
lazım geldiğini anlns:n ! 

Demişti. 

Asker hemen attan yere atladı ve 
kılıcını çekti. Zangır zangır titriyen 
zavallı Hacıyı yakasından tutarak de. 
reden uzağa doğru sürüklemeğe b,ış:a. 
dı. 

Hacı Mahmud ne dua ederken ne 
ne bulmuştu? 

Yerlere kapanmak, yal·ıarmak !.:li
yordu; fakat buna Ja fırsat yvk'u. 
Neredeyse şu enli ve keskin Mogol kı· 
lıcı bir rüzgar hnfifliğile onun o :n:z
alrının üstünden geçecek, oldukça ım
lın boynunu bir kıl gibi kesip ataca.ı-tı. ı 

Hacı zaten ölmüş gibiydi. 
O kadar bitkindi. 

Diz çökmüş, dua etmek istiyor, fa. 
kat hiçbri şey aklına gelır.•yorclu. 

İşte o anda bir mucize olmuştu: 
Oktay Han askare emretti: 
- Hele dur! 
Sonra kardeşi Çağlaya döndi.i: 
- Hakkın var! Bu adamın y,ıpLığı 

şey Cengiz yasasına. uygun değiltl"l· ve 
cezası da ölümdür. Fakat acele ct ı::i

yelim. Götürelim V<? yarın muhakeme 

ederek cezalandıral:m. BöyleliklP. lı<..§

klarına da ibret olur. Ce1.adan maksat, 
başkalarına ders vermektir. 

Doğru söylüyordu. 

•• ~A",,.. ... •. 
.. • • ,,1 

Kadi r 

KAF 
- Bir Mogol 

Çağtııy razı oldu. 
sözünü dinlemek v~ :s 
Cen;izin yasası değıl 

Hacı Mahmudu göt 
Oktay oradan ayrı 

elini cebine soktu. 
çıkardı ve kimseye gö 
Mahmudun abdest sld 
attı. 

Ertesi gün muhnke 
Hacı Mahmud bütü 

betleri geçirmişti. 
Zindandan alm~k 

zaman onun yüzü ı::ar 

çökmüş ve bir gec":?de 
ihtiyarlamıştı. 

Askerlerle beraber 
sokuldu ve kulağına fı 

- Korkma! Km tu 
bir şartla! ... 

- Nedir? 
- Pek kolay! Okta 

çıktığın zaman san:ı. 

suya soktun?,, diyl! Eor 
sin ki "Bir tek altu.ım 
düşürdüm. Onu arı:vord 

- Fakat, bu yatan o 
- Hakanın emridir. 

mezsen ölürsün! 
- Söylerim. 
Oktay Han tahta k 

ğında kardeşi Çağtayla 
leri ve solunda vezirleri 

kı doldurmuştu. 
da sarayın önüne ~opla 

Oktay Han sordu: 
- Cengiz yasasına. 

ya el sokmak veya bi 
yasaktır. Niçin buna U) 

Hacı Mahmud diz çö 
nu bükerek titrek bır sc 
di: 

- Bir tek altınım ,. 
şürmüştüm. Arıyordum. 

Çağtay atıldı: 

- Yalan söylüyor. 
Oktay Han ona dön 
- Kolayı var. 
Sonra adamlarındnn i 

ri verdi: 
- Gidin, bu adamın d 

yerde altını arayın, bulu 
Gittiler ve bir iki saıı 

rek: 
- Bulduk. lete: 
Dediler. 
Cağtay birşey rliyenıe 
Biraz sonra Oktay fla 

mudu ayrı bir yere çağtr 
altın daha vererek şöyle 

- Bu defa bağışiadıJ'l'I 
1 

daha yasaya uymalısın · 
O akşamki namazda 

sı değişmişti: d 
- Ev Ulu Tanrı. bU 

kimin k.afir ve kimin Jl'I 
d ~ b'l . Şifll ugunu ı mıyoruz. 

yaptığım yanlış duaıarıil9 
k{ldnrla bıraktığın için s 
kür. Beni sen de bağışlıı 
gibi yap! 

Dr. Hafı z Ce 
t .. OI<J\tA N ~Jf;~~ 

Dahi/ive Mute 
ı rde 

PazardllD baoka gtın e ıst 
saat ı 2.5 tan 6 )'a J kadar sıı 
yolunda (104 ı numarall ıııı 

sall• 
hastalarını kabul eder. rl ıııı 

lerf sabah "9.5-12" ııaatlr. \'' 
mahsustur. Muayeneııane • 
2239R. Kışlık telefon: 2104 · 

ZARF VE KESE ]YIAJ'i 
l r bıl 

Ustası, uzun zamana ·J<O 
gul olmuş. Avusturya 11~011 
imtihanını kazanmıştır· . ata 
işleri yapar. ve bu rnak~ber 

Adres: Franz Hartl A"ıl 
gassc No. 37 Wicn • V 
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KA51RCASI 

~n KAFLI Tefrika: •• 

~ \~~l":e genç kızların Mldllllye dUnllp de babalarına böyle 
rzuyu açmanın ve bir netice almanın gUçlUğUnD 

bile IAyıklle dDtDnmlyorlardı .. 'tti iL 1\ :s 
""il .& . ey atıldı· 

""1\1 • 
L.ı B ~alnız bırakmam. 
'it b tyı hi Gıı trab maye maksadını da 

L_~ıı •ıiru1t~·~ sarışın Bizans dil be • 

Kantaküzen ilim, politikacı bir adam. 
dı. Bu haberi ve iki eıiri alakayla karıı-
ladı· 

Kataneo: 
- Aydın oğlu Mehmet bey tzmiri •~t ~ . ~Yordu. 

lıtd tısın . 1 ile İtd'J raca arına rağmen lldı ~: r ve ÜÇ dört gün 1 ü k y i- !!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!l!!!!l!!!!!!!I 
'"°iru u an sonra sazlıklarına - Muvaffak bı·r 

bllıtt zaklaştılar. 
• ~tiı b ı:ı; a§lıca arkadaşlarına ıı·mancı 

h.. ÇılıınJık 
la lJl?ıur Y~ptıklarına şahitsi • 

tabi anı Beyın önünde bunları 
bj tordu atmazsanız elbet Allah 

Otd ' 
't il. 

bet btL anlatı 
~it ııtltın rız. Senin yerden göğe 

rtııd Yarı 
~ tıı biri atıldı. 
,. olaa · 

' t Ya rn onu bırakmazdım. 
'-tta Pardın? 
l:ı r, a b 

~ ... 11 Olaın rn ara kapatırdım. 
•rk azı 

"··"'' •ıı . ,;, •tu ve ge . k" f Ilı tt ~eis· mı or ezden çıktı. 
,Lkııtakı ın son sözleri iki deli • 
"'•d arınd . . dı .. iyor a gıttıkçe daha kuv-
. P'alcat ve hak vermeye batlı • 
. ol'lları bü a~~l~ıkları maceranın 

• İçler' yuluyor; iki Bizans 
lcr~ ı ate~ d ı b " onı :r 0 u akışlarını 

O '-ıılci •Ur~·rın bulundukları yere 
ltceyj uleniyorlardı. 
~ Ye erte . .. .. lır tr, sı gunu aabırsızlık-

dl.. ~liıı . 
.-.oıııi ıçinde 
~ il de h b genç kızların Midilli-

'çlııan 3 alanna böyle delice bir 
Ü lll Ve b' ' hile • ır netıce almanın 

~ layıkile düşünemiyor • 

1'ıaııasiJe • 
~ bir hulyaya kapılmıı • 

' lcarşı p . 
Çılctıı crıler koyuna gittiler 

ar ve bcklemeğe baıJa _ 

lçı ltzlıılrt 
~ t\ıt.a~?. yanan gözlerini güç· 

~ ~ l?ıı eıı ı.lıyorlar, ve kalplerinin 
~de ağa e1rıle bastırıyorlardı. .. hı çarın "! · .. ~lllar töruldü. go gesınde ıkı be • 

İle l°aYaş 
~ l1ıtlb~liyorıar yavaş ve etrafı kolla -
s~ lıll a dı. 

lctı. 'Yin ·· l · gozlerindc bir şim . 

ı~ •tc 
l&ı b· ttliyor} 

~i 1tdcn 
0 

ar. Bizi aldatmadılar. 
bihty~ tarafa koştular. 

aı.. r ı. hayal .. 

Bay Rldvan şeırojlunun 
Ünyed• geçlrdlll kaza 

Unye liman re-
isliğini yapan Eay 
Rıdvan Şair.:ıglu 

vazifesi yüzüı•den 
uğradığı bir k~za 
neticesinde yara
Janan parmağın. 
da bir ameı•yat 

geçirmek Ur.ere' 
&ehrimiu geimış

tır. 

Bay Rıdvan Şa
iroğlu Ünyede kal 

Rıdvan Şairoğ'lu dığı kısa zaman i-
çindeki vazifesinin 

icaplarını tamamile yerine getirerek 

Ünye limanında intizam ve emniyet 
tesis etmiş ve burasını büyük limanla
ra örnek olacak işler yapmıştır. 

Limanda işliyen deniz vasıtaları
na can kurtaranlar koydurmuş ve bun 

ların kullanılmalarını bizzat denime 
göstermek ıuretile Ünye denizcileri
ne sevimli bir mürebbi olduğu gibi 
onların gerc;ekten benimsediği bir re
isi '01m111, reeml vazifesinin dJtında 
da milli tezahürlerde, ıpor harektt
lerinde Ünyeye genç bir ruh ve heye
can getiren bir öncülük yapmıştır. 

Bay Rıdvan Talat, vazife icabı giL 
tiği bir posta vapurundan dönerken 

sandalla vapurun merdiveni arasına 
sıkışmış. tedaviye fstanbulda devam 
ve burada bir ameliyat lazım gelmiş
tir. ünyenin bu sevgili ve becerikli 
simasını daha ileri muvaffakiyetlerde 

görmek isteriz. 

aldıktan sonra daha ilerilere gitmek is· 
ter. Eminim ki Sakız ve Midilliye de 
el atmayı düıünmüttür. Fakat artık bu. 
na imkan yok. Çünkü elimizde bir rehin 
var. Şu Teo(ano gerçekten akıllı bir 
kızdır. Kendime gelin olarak onu ıeçi. 
yorum. 

Diyordu. 
Kantaküzen Aydın ofullarile bot ge

çinmek iıtiyordu. Çünkü o ıırada Buna 
yı da almıt olan Oımanlılar gittikçe 
kuvvetleniyorlar 1 Bizanıın kapılarında 
yüksekten konuımaya, hatta imparatora 
emir vermeğe batlıyorlardL Eğer Aydın 
oğullarile Saruhan ve Karcı oğulla.ı da 
Oıman oğullarile birletirl.erıe Bizans 
için büyük felaket olurdu· 

- Evet, bu it bize çok yarayacak .. 
lbrahim ve Salahaddin beyleri hemen 
geri göndermeliyiz. Mehmet beyle U. 
mur bey mert adamlardır. Bit:im mert. 
liğimizi takdir edecekler ve dost kala· 

caklardır. 

Yani Asanla Kataneo bunun manası. 
nı bütün kuvvetile karayaınıyorlardı. 

Fakat Bizanı Baıvekili fikrini değit
tirmedi. Kantaküzenin karııı İreni de 
böyle ıdütünüyor: Hatta daha ileri gidi· 

yordu: 
- Verinin tbrabim beyle evlenmesi 

bizim için çok faydalı olurdu. 

Yani Asan: 
- Bunu kabul edemem! 
Diyerek keıtirip ıttL Kantaküzen de 

bunun üzerinde durmadı· 
tbrah:.n beyle arkadıtı hemen hapı. 

edildikleri yerden çıkarıldı. İkram edil. 
di. Hediyeler verildi ve K.antaküzenle 
kanıı treni tarafından bizzat uğurlana· 
rak geldikleri yoldan geri gittiler. 

tkiıi de Vera körfezinden açılırken 
bir kibuıtan uyınmıı gibiydiler. Bu 
kadar kısa bir zamanda böyle detiıik 
neticeler veren bir macera pek az bulu. 

nurdu. -Mehmet Reiı onların geri celdikleri. 

ni görünce hayret etti: 
- Bu Bizanslıların itlerine akıl er-

mezl 
Diyordu. 
Sonra ili ve ediyor!du: 
- Talihiniz varmıı. Yoku meseli 

Katalanların, hatta Zaharyanın eline 
düımüı olaydınıı ömrünüzce güneı yü. 
zil görmez, yahut ayaklarınız zincirden 

kurtulamazdı. 
İbrahim bey timdi artık ona hak ve. 

-
'""'""""""'' ...... , 

'
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ı Zehirli Sarmaşık ) 
'"""""""""1111111111111,, lnıilizceden çeviren: Vlr BUi 1111

,h 1 '" """""'''"'"""'"' 
Etrafımda başımı döndüıeıek beni serseme 

çeviren muammarların hepsi şimdi birer 
birer esrarından sıgrıllgoıdu 

- Sözümü kesme demedim mi ,ana! 
- Peki, sen devam et ... 
- Bu kadının katil olduğu anlap -

Jınca onun da, bu cinayetten sonra, ken· 
di tabancasından kazaen çıkan bir kur
ıuna kurban gitiği zannı, pek kuvvetli 
olarak mevcut olabilir. 

"Hem eaaıen, bu adamla kadın ara • 
ıındaki m~c~ra, böyle b:r hadiseye çok 
kuvvetle ıhtımal verdirebilecek vazi • 

yettedir. 
- Sözlerimi dinlenen hepsini öğre. 

neceksin. Şimdi sana bu evfn bütün es· 
rannı anlatacağım. Yalnız ıöyliyecck. 
terimi !dikkatle dinlemek için ıunu ilave 
edeyim ki bu mesele bizim meselemizle 
alakadardır ve bizim itimizde muvaffak 
olmamız bu işte iyi hareket edip etme. 

mize bağlıdır. 
"Sana Nevyork haydutlarının iki kı· 

ıım olduğunu söylemiştim. Biliyorsun ı. 
Bunlardan b~r kıımı barlda gördüğümüz 
haydutlar, bır kısmı da viranede yanı. 
mızdan geçerken konuıtuklarını duydu. 

ğumuz haydutlar. 
"Barların haydutların merkezi bar. 

öteki haydutların evi de işte bu ev. İki 
rakip çetenin böyle birbirlerine yakın 
yerlerde oturmaları, heran için araların· 
da tabir kavgaya veya geçimsizliğe ıe. 
bebiyet verebilirdi· Nitekim böyle olu. 
yordu. Yakın olmaları, yalnız, birbirle-
rile kavga etmek fırsatını vermiyor. 
Birbirlerinin eırarını öğrenmek, arala. 
ında dedikodu çıkması gibi bazı hallere 

de sebebiyet veriyordu. 
"Eıaıen, bu iki çetenin böyle birbiri. 

ne yakın iki binada oturma11 da bu mak
sadı takip etmiı olmalanndan ileri geli. 
yordu: Onların. birbirlerine ne yaptık. 
larını öğrenmeleri. birbirleine kendi ka· 
zandıklaı zaferi kıskandırmaları lizım-

::Jı. 
"Bu yU.den aralımıda birçok badiae. 

için şüppheli adam kesildik dıye, bizi 
yine ortadan kaldırmak istemiyecekler 

mi idi?,. 
1 "Bôyle düşünmekte haklısın. Fakat 

bilmediğin bir şey var: Biz baniaki hay 
dutlara, rakiplerinin sırrını, ancak iste. 
digimizin ıeraitin yerine getirildikten 
90nra ıöyliyebileceğimi ileri sürecektik. 

Bu ıartlar araaında bizim hayatımı. 
zın emniyeti de vardı. Şüpheıiz ki, bu 
~rtı bu ıekilde ileri sürmiyecektik. On• 
Jarla birleıip rakiplerine kal'fı o ıuretle 
haeket edecektik ki, bizim hayatımızın 
tehlikeye koyacak hiçbir ıey yapamaya. 

caklardı. 
"Fakat, ıimdi her şey ıcleğiımit bulu. 

nuyor. Artık bardaki hayautlarla birler 
ıneğe Jlizum kalmıyor· Bunu temin eden 
de merdivende ölüsünü buldufumuı 
adamın artık ya~mamaaıdır. 

"Şimdi ıana bu adımın kim oJJuğu. 
nu söyliyeyim: John Smith ismindeki 
bu adam. bir vakitler Nevyork haydut. 
)arının tek elebaflll idi. O zaman heniu 
Nevyork hayduttan ikiye ayrılmamııtı; 
onlann hepsini bu adam idare ediyor
du. Ben o zaman Şikagoda ıizin çete ile 
beraber çalıtıyordum. tsmini hemen 
her gün ititir ve yeni yeni maceralarını 
öğrenirdik. . 

"Bi gün geldi ki J ohn bütün Amerı. 
kanın hemen hemen en me§hur adamı 
oldu: Amerikadaki bütün çocuk kaçır. 
mı hadiselerine onun batta bulundufu 

görUlüyordu. 
''Fakat, bir gün John birdenbire or-

udan kayboldu. Herkes. ''Acaba ne oL 
du??,, diye birbirine ıoruyor ve bir tür. 

Jü cevap bulamıyordu. 
"Hakikaten, Nevyork haydutları rei• 

sinin ne olduğu, nereye gittiği bir türlil 

anlaşılamıyordu: 
''ölmüı müydü? öldürülm\it mUyldü? 

Amerikıdan kaçmıt mıydı? Yelna kılık 
ve kıyafetini dcğittirerek bltka bir hı. 
yata mı çekilmitti? 

( A rko.!ı 1X1r) 
ter geçnıittir• Meaell, son defa bardaki 
gıngıtealer Amerikanm en bUyük mil· 
yıderlerinden birinin çocuğunu kaçır. 
mııtardı. Bu evdeki gangsterler onların ----------------
bu saferini kııkanmıılar lda kendileri de V • b • k k 
.. ...... "muvaflakiyotini .. ıeçmeseler ' enı ır aça • 
bile. hiç olmana aynı şekilde bir it yap- çılık ı·hbarı 
nıak iıtediler: "Amerikanın diğer büyük milyarder- (tJ8 tyana 1 im;ide) 
Jerinden birinin çocuğunu kaçırmak Ji. Yapılan ihbar maliyece dikkate alınıp 
zım ıeliyordu: Halbuki, Amerikada o keyfiyet vergi mevzuu olarak görülmUt 
yarda büyük milyarder olup da çoccu. ve tirketten, ıimdiye kadar bu ıuretle 
ğu bulunan kimse yoktu. Bunun üzeri· parasız veya tenzilitlı olarak veriJmit 
ne. bu evdeki haydutlar, böyle bir ço. olan cereyan. gaz ve kömürün miktarı. 
cuk kaçırma vakasını Avrupada takip nı bildirir cetveller istenmiıtir· 

"C U 'ıtl aı golgelere giı dikçe 
tt. Ol1ı 1Yor · -ı. •q ,ı_ Yord • ay ışı gına çıktıkça 

~ "'lllc u. 

:t- İstanbul mıntakaamda it kanununa ait 
hazırlıldar ikmal edUmiıUr. lstanbulda 11 

kanununun hükümleri dahiline giren f0.000 
riyordu: 

- Artık ,u uğursuz ~hsi 

etmeie karar ve~iler.· Ancak maliye ya bu cetvelleri alama• 
kapaya· Hırveıtin anlattıkları beni gittikçe mı§. yahut aldığı cetvel veya malumat 

aarınafa batlamııtı. Nevyorka geldikten ile kanaat edememit olacak ki reıcn ver. 
t~1 anlı d •tta a ~ a denizden uzaklaşmış-

a:. ~. taçların arasına girmiş • 
'llll "re" 

ıt o' .. ıttile ~ ~ r · Aldandık mı der _ 

'""llru 
h.41ıba Ya g" ~ ·~,i f le" ornıediğime eminim • 
!Lı de "" 
l~ tt dıtrrnu ı 'h ~ b rara bak 1 ar; merak ve ıat • 

>ıı Sltl'ttt it .. •ırada ınıyorlardı. 
«,, t~ıt 

1 
toyd 

1 
çalıların diplerinden 

b. l:ı· t t e eri k , ~ it~ tdcrı ar asın :ian ve ko -
tı.~t : ~İy:t~z. kadar karaltı fırla
~~~İdc '. lcıaıtıv:Çınde Üzerlerine top-
() r k)1114hıarın:k bağladılar .. 

tiitı . Yapama davranmışlar, fakat 
)t d' 0ğlcy, ınışlardı. 't,,_ 61\d·· doğr .. "lız UlcJerj u uç prenses Mi. 

işçi vardır. 
• Lise ve ortanıekteplerde imtihanlarda 

mtimeyyizllğl civar mekteplerin mualllmlerl 
yapacakUr. HusUsf Uselerün imtihan.lan res 
ml ıııelerde olacaktır· 

• Pamuk lplıklerinln memlekte serbest ıt 
halini temlnen ~nJ bir kararname huırlana 
rak meriyete konulmuıtur: 

:~ Almanya ııe 3 temmuzda, baflayacak 
mUzakerelerden evel nıozakereyl yapacak 
heyetimiz 10 haziranda aerııne hareket ede 

cekUr. 
• 1nhlaarlar vek1let1 köylO için 3,5 kuru, 

luk yeni bir Up sigar& ı:ıkarmumı tetkik 

etmektedir . 
• Bir sab&h gazetesinin yu<tıtm• göre 

Milll müdafaa veJ<Aleti kadJDl&nD ukerlifl 
kik baflaDllfUr· 

projesini tekrar tet e uzesinde kıymeUl tablo ve 
• Topkapı m edecek iki yeni sa 

vesikalarla halıları lhtfV& 
tevzline 

~ \t zama ·k· · b teıı erin dü .. n ı ısı pek şen. ~~L.~t b· •esler '- §unceliydi· lon açılacaktır. "'il ır h 11;orsan • EmlAk bankası Uç aylıkların 
"-ıı?İt· zatbcr Şehre avlamışl;:r 1 ayın ikinci gilnü ,,.,1ayacakUr. 

öıOrn 

k 
bankası murakip. 

Cumhuriyet Mer ez k-
k tı·c•ret me 

terinden A ah Alaybe ve g . z k · tstanbul Be. 
tehi muallimlerınden e 

1
' d h baba· . d Mem u un 

ledıye memurların an 
ları, 'ski rüsumat nazırlarındhan Mkaaz. 

t . ra mana • 
lılm Alaybek dün rahme ı 

'r ı ~ tr ata yayılınca onlara 1-----~----------ı 
l'cor ıııa l{ yı yapılmıştı. 

aııo ataneo s . . . ı, günün evınç ıçındey-
1 dc;r; kahramanı olmuş. 

\ı~i 6Ctlj 
r-~ l?ıda esirin .. 

bit .... teri y .Yuksek bir para 
~ ·~ .. Qiıaııs erılnıcsi, yahut rehin 
·rd t'arat 11a ray :i ıhı- il. ora .. ın a tutulmak 

r ~~ gonderilmcsi düşünü. 

~ l1ı hcyı, arka 
t t-1 ''ta,ı_ daşı pek üzgündü- vuşmuştur. 1 v-dı· tr ~"' ~ C .. vaJden evve ~ 

ı oı .. ttç .... ltfukta he enazesi bugun ze dd • Hacı Hil-
\ ~ııt .... 1'den bu ş gemi göründü köyünde Mühürdar ca esı 'k -.,,· " anı nlar B' lı ._.ıden kaldırıla. :~ ldilti aşıldı B ın ızanı gemi. sam sokak 25 numara e kılın· 

bm, canını ııkılıyor. 

• • • 
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pRENSES tRENi 

Bir 
1
y ıonrı tzmire bir haber geldi· 

_ Be• gemiden ibaret Bizanı donan. 
maaı Midilliden ıonra Sakıza gelmit ve 
ıinyör Zıbaryayı Bizanı impparatoru. 
nun hakimiyetini tınıtmıt!... 

Bu haberi getirenler illve ediyorlar-

dı: _ Kıtaneo ile Zaharya gizlice yap. 

tıklan anlatmayı bozmamışlardır. Yal. 
nız ıimdil~ kafi derecede kuvvetli ol· 
madıklan için Bizanı imparatoruna ıöz 
de tabi olmuılardır. Seneye kadar hazır 
tıklarını bitirdikleri zaman ikisi birden 
bat kaldıracaklar ve tamamile miiıtakil 
olacaklardır. 

umur bey bunu doğru buldu. 
Fakat ne olursa olıun, Midilliye, bil. 

hassa Sakıza Biıınsbların el atmalarını 
bot görmedi bir Zaharyı yahut Kataneo 
ile uğraımaktanll Bizanı imparatorlu. 
ğile uğraırnık elbet daha zorlu bir itti· 
Bir taraftan da Bizanı Baıvekilinin ib-

him beye karıı göıterdiği mertlik onu u ~ . . 
borca ıokmUf bulunuyoruu· Kardeıını 
saretten kendi ırzusile bırakan bir dev 

: te kartı harp etmek herhalde iyi ol. 
;azdı. Bununla beraber kendi kendine 

ıöyle dütündü: 

ıonrı, etrafımda bir yıldırım ıüratile . · · gi tarhına giri11Jmı1tır . 
dönen ve beni ıerıer.: bir hale sokan tık tarholunan vergi 36640 liralık bir 
hadiselerin esrarı timdi yavaı yavaı ekôn tutmakt•:lır. Bununla beraber 
(iöıüliiyor, bu hafifleme karıııında ya. ;etkikatın devam ettiği ıde söylenmekte. 
vat yıvaı ıklım batıma gelir gib~ olu- dir. Bu arada maliyenin teıbit ettiği 
yordu.. noktalardan biri ıudur: 
Hırveıt sözlerine devam etti: Şirketin 630 memurunun. e0vine ver.i• 
- Bıkıyorum ıen de timdi bütün Jen tenvir cereyanını kayıt ıçın tenvır 

olup bitenleri ve gördüklerimizin. ba- saati yerine, bundan dört misli az ya. 
ıımızdın ge~nlerin arasında halledile. zan kuvvei muharrike saatleri konul. 
nıeden kalın muammaların birer birer duğu ıörUlmÜt e bu saatler dedığimi• 
çöıilldiiğünü görüyorıun: gibi 0 evde 40 kilovat elektrik sarfedıl• 

''Bardraki haydutla:- beni niçin bir mit ise bunu ıo kilovat olarak yumıt 
odaya atmıtlardı? Çünkü. eier ı;Jme. olacaiından kilovat baıın• verilmesi 
diJDIC. beni öldürmek iatiyen adamların kanun icabı olan iıtihlik vergiıinin bu 
arasından kaçacağımı ve kaçınca da gi. suretle dörtte bire indirildiği neticeıine 
dip onların rakiplerile birleıecetimi dil-- vanlmııtır. 
tüıldüler. 1---..:------------

••Bu, onlar için, büyük bir tchlıke ı .. --• K UR U N 
0tacaktı, aralarında bulunduğum müd. 
detçe hakkındaedindiğim malCunatı ra. 
kiplerine bildirebilirdim.. onun iç.~n, 
beni bir Odaya kapamağı muvafık gor-

müıterdi· 
••Fakat, ıenin kafanı usun ınilddet 

itı•l etmit ve belki timdi tekrar itc•l 
etmeğe baılar bir mesele daha var: 

Aylık 

1 &7hk 
• aylak 

Ydlık 

ABONE TARiFESi 

Ml'mlrket Memleket 
lclnclP dJtında 

160 %'16 

400 160 
11\0 .... 

HOO t'JOO 

rartteainden Balkanlar ıı;ın aydı otuzaı k ~ 
tul dUıtuUr. PMta birliğine gtrmlyen yer 
ıen aydı \etmlı befu kurue zammedilir. 

TUrklJenın br.r poıta llH!"rknlnde 
Kf1RUN11 ııhnnl' nı.dır. 

Adresini oe Lıı .ı ıttıoneleı 21'> ımnıı 
!Sderler. Göndermivcnlerln adrul•rt 

••Viranelıkte,. bu evdeki haydutların 
konuıtuklannı duyup ıırlınnı va~ıf 
olunca, bunu, bardaki haydutları bıl. 
dirmeyi ve onlarla birleşmemizi ıl:;yle. 
mittiın. Sen buna evveli itiraz et~in, 
10

nra. ben sebeplerini gösterince, dogru 
buldun. Fakat. timdi 9öyle dütünebilir-
ıin: dcttıtırllmes. 

(Arka3t VM) 
\ h,)tti • •c ll'n.. • aş vekil Kantakü 1 ::ak Osmanağa camiin de namazı . . 

._. l\ııı -~a ve s k • f • e tevdı edı. 
' teyidi i . a ızda Bizans ciıktan sonra ebedi ınet enın 

blle çın boğazdan l"ık- • :or .ecektir. 
--.-.ı.ca.in.. =-------------------....-..._..___.~ 

"Bardaki haydutlar, artık kendılerij•-----.m;.;~;;.;.;.;;;;.. ____ .: 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı

lan etrafı duvarlı ve müteaddit 
ağaçlan ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGİR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya
kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK K.AGIR HANE 

5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesin
de kagir 18-20 odalı iki kap:lı dört 
katlr apartıman tertibine elverişli 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı • 

lıktır. 

SATILIK SECCADELER ARANI -
YOR 
J - Az ve temiz kullanılmış Isparta 

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

SATILIK K.J.GlR iKi EV 

10 - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 
katlı beşer odalı bahçe terkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa
tılıktır almak istiyenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SA Ti LIK APARTIMAN 

12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köşkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diğeri dört odalı bahç: 
hamam suyunu havi apartıman a
cele satılıktır. Talip olanların. 

lŞ ARIYOR 

13 - Altmış yaşında dinç bir ihtiyar 
kapıcılık bekçilik arıyor isteyenle
rin retvisimize müracaatları. 

SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad:si ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazr terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağında altı oda. 

1ı ve bah·çeyi havi ahıap hane 
2 500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları . 

MUHASİP 
18 - Bir müessesenin muhasebesini i· 

dare etmekte olan bir bay vakti · 
nin müsait zamanları için muhasip· 
lik aramaktadır. Arzu edenlerın 

servisimize müracaatları •• 
LiSAN DERSLERi 
19 - İngilizce, Fransızça dersler tec . 

rübeli profesör tarafından mektep· 
ler, kollejler için talebe hazırlıyor. 
Fiyatlar müsait. Kadıköy Hale si· 
neması civarında Hacı Şükrü so
kak No: 1 O diğer semtler ıçın 

talip olanların servisimize müra • 
caatları. V. 11.5 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bostancıya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
mak isteyenlerin &on fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra . 
caatları. 

ACELE SATILIK KAGiR KÖŞK 
21 - Erenköyünde eski istasyon civa

rında 6 odalı kagir iki buçuk dö -
nüm bahçe içerisinde birçok meyva 
ağaçları ve üç yüzü mütecaviz seç
me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin Servİ!!İmize 
müracaatları. 

ClHANCtRDE SATILIK ARSA 
22 - Beyoğluna yakın b~r yerde 4 met-

SATIUK KOÇOK APARTIMAN re yüz 12 metre derinlik maktuan ..................... .__. ........... ~ 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
h hamamı havi apartıman satılık
tır. Son fiyat 5000 liradır. istek · 
lilerin servisimize müracaatları. 

1000 liraya satılık arsa talip olan
ların Servisimize mür:&caatlan. 
Bunları almak veya ıatmak istiyen-

lerin Ankara caddesinde V AKIT Yur • 
dunda VAKIT Propağanda servisine 
müracaatları. 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç -
]arı olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere a~ağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
dü§'°jnüp halledecek, işlerini görecek • 

tir: 

ı - Mobilya, eşya vesaire satmak ve

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, a~çı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan-
1ar. 

3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satm3k is -
tiyenler. 

4 - Deı"S vermek veya almak istiyen
ler, 

5 - Otomobil almak satmak veya iş · 
!etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamiı 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (V AKIT PROPAGAN · 
DA SERViSi) nde bu i;lerle meıgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 
tirmiş tir. 
Müracaatlarda hiçbir ·kayıt ücreti alır.· 
maz. 

Vakit Propağanda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtonbul 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 

itan bul Oü mrük rerl BeşmüdUrlUğünden: 
Galatada Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bulunan ipek

li, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, attariye, demir eşya, ma
kinalar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye ve emsali eşya 12-4-937 
gününden itibaren her gün saat 13 den 18 e kadar pazarlık ve artırma suretlerile 
ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satışlardan istfade etmek ü
zere muayyen gün ve saatte anbardaki satış komisyonuna gelmeleri ve isteyen
lerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce ilanı yapılıp tla Reşadiye 
caddesindeki satış salonunda satılacağı bildirilen eşyanın ayni anba't'da kurulacak 
komisyonca satılacağı alakadarlara ilan olunur. (2531) 

DON "e VA~ON 
TERCUME KULLIYATI 

eu irfan hazinesine 
abone o·rnij k t~~n 

kolayhklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikinı kolay
laştırmak nıaksadile Dün \'e Ya
rın kitapları için her keseye elve. 
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kil9ptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik ı inci 
serinin abonesi 6:>6 kuruştur: bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
pe~in verilir \'C ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur: 2:..:2 kuru§u 
peşin verilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar ol:ın on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuru11tur; 220 kuru§u 
verildikten sonra her ay bir lira ö. 
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur: 188 kuruşu 
peşin verilir ve her ay bir lira öde
nir. 

50 kitaba bırden abone olmak is
tiycnler pe~in 8 lira vermekle ki .. 
taplarm tamamını :ılır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he. 
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan GO şıncı kıtaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 1::6 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak ıçın "VAKiT,, 
ycı·duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 

--------------------------------...,;;;....-.----:oo~ Muhammen bedeli 3809 lira olan 1 O .000 kilo külçe kurşun ile 
7 biıı'f 

kurşunu 31-5_.g37 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar . c g 
!indeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. l3U .'ş eti~ 
teycnlerin 285 lira 68 kuruşluk m.uvakk at teminat ve kanunun taf1~511 
ikle hirl:kte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 

6
,) 

işe ait şartn3meler l:omisyondan ıııırasız olarak dağıtılmaktadır. <26 
~1t' 

ı-J eıı ... 
Muhammen b:deli ( 54070) lira olan 7~0 ton atı ı•1 

ton dökümhane piki 5-7-1937 Pazartesi giinii saat 15,30 da kaP 

lü ile Ankarnda idare b:nasında satın alınacaktır. ·ıe ~· 
Bu işe girmek isteyenlerin ( 3953,50) liralık muvakkat teminat ~ııı·~~ı 

tavin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 11 
e ıcı"" 

hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesil<~ ;. 
ayni gün ~aat 14,30 a kadar kcmisyon reisliğine vermeleri ıazırıı. 1 

.Je s'1 

• 1 rıl1" Şartnameler (270) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Vezne.e / 
tadır. (2791) ~ 

Türk Hava Kuruıtlıı 
Büyük Piyango~~,. 

2. inci keşide 11 Haziran 937.Je dıf• 
Büyük ikramiye: 40.000 Lır~ir'''~ 
Bundan baş1,a: 1 S.COO, 12.000, ı.ooo, Jir 8 1•~ 
ikramiye!erJe ( 20.000 ve 100 000) , 

"k" ;J •• k""' d !ı1' ı ı auet mu a. at var ır. . .• , ~A•' "'!°,. . pı· 
Aynca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar b~ cı-ı' il 

çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin pliJ' 

de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

Lüleburgaz Şarbayhğındao: 5ril 
ot ' 

Lüleburgaz Belediyesi için satın alınacak bir adet dizel • ~11ı:ııs 'e 
alternatör 20/5/ 937 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile rııil 13,ıc011 
muştur. İhale 7151937 pazartesi günü saat 16 da Lüleburgaz el 

meninde yapılacaktır. . i ı.ıııı' 35 
A - Alınacak şeyler: 65 beygirlik dakikada 400 adet deV'.~\iı 2zO 

zamanlı_bir motör ile 55 kilovat amp~rlik üç safhalı 50 tekerrur 
1 

luk bir alternatör bedel~ keşfi 7000 lira dır. ·. ıJtlet1 
B - Fenni ş~rtmıme Lülcfıurgaz elektrik idaresinden rııe'' 
C - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. r· 
D - Muvakkat teminat yüzde yedibucuk hesabile 525 lira~'. V11 

. ' - . d•>'~ E - Teklif mektupları aynı gün saat 16 ya kadpr Bele 
meninde kabul olunur. 

P - Gümrük resmi Belediyeye aittir· (2915) 



ArnaVufluk isyanı 
nasll çıkfl?. 

•ı fı . 
ı b es/n ve çarşafın yasak edilmesini 

tır.. ilen/er nıutaassıpları kıılt11 llılar 
~Ut ,, llııUst ntuh b. . . 
~.vıııuı clir . a 1.r~?1ı~en) -ı ğe ve pazar yerlerfade yalnız erkekler 
~''tta ı._ ekt.iflcrı uzerıne sos .. .. - F. k t T 

ı._ uı1z1 de-i . . gorulmege ba§la.nrnl§trr. !- a, ıran 
~~- \' g şıklıkler yapıl- il d·- b ..... k hirJerde çarşaf \'e 
~em eren hlikümet, Arna. e ıger uyu ~ ·ı .. halk k 
lıııaıı Ve Arnavutları mede- beyaz fesin yasak edı mesını ço 

olaıak y t· t· k büJ.iik memnuniyetle k&r§ılıyarak kra-. e ış ırmc az. 
lı çok alkışlanıı§Iardır. 

~ ve AiUsr· Hükumete karşı bazı kimselerin in-
l.:ı._ ·u WtıanJar arasında. 
~ bu k fialini mucib olan bir. mesele de: Me. 

~llıe'-·d aldırarak, milli k d 1 " ana murlarla zabitlerin ecnebi a rn ar~:ı 
il nu getirdikten sonra 

fu evlenmelerinin mencdi!ıncsidir. Bun-
İll.!a 1 ıundan kurtulmuş 

~ n ar yet·.,.· k dan maada~ hari"te okuyan Arnaı·ud atzu ı!ldrme istiyr-n , :. 
~ suna laassubu kendı"'ıe- gençlerine pata gönderilmesini hiıklı-

'den ·· ·· ·· tt baıı k · . met yasak etmiştir Bu uçuncu m-~se-
ltıe)[ . 1 lll!leler, mu- . 

L~ r~la 18~lllektedirler. Taa,s. le de. batı münev\'erlerı kızdırmıştır: 
"""'lilıb· . kok saldıg-ı '-'er fı:ıkod fakat kral ve hükumet. Arnavuthrı 
., L ..,!dır So J ' :.- • • •• 

""l:Yaz f ·. n zamanlarda çar- ı~.sanlık ,.e medC'nıyet y~JJ~rında ~u-
en lıü esın Yasak edilmesini rutmeğc, ve kafalarını ınkışı.f ettır
~ kfıınct düşmanları fa. mc~c armetmişlcrdir. Her inkılapta 
~~ler ve yıllardanberi giz- oldu;fo gibi Ama\•utlukta ba§lıyan iç. 
~lt adıkJarı isyan hareketi. timai inkılapta da. baı.ı gaJ.Tİ mem

~k~ltırin~en sonra ~la- nunların halkın safiy~_tind~n .. istü~~e
~I h Z<>ııgınJerle, mutaMsıb ye kalkıgacakları tabu ;;orulmelıdır. 

~'atı al~ın uyandırılmasını Arna\'Ud gazeteleri "Kral Zogo)ıı ta
PoJi bı er!ne muzır buldukları kıb ettiği i~timaf inkrlılb siyasetiııde 
lt.~til'.a~~erlerle gayri memnun kşd etmekte ,.e hükumeti.alkı~lama~ 
~ıh, ~n. aklına uymu§la.·- ladırlar. Atinada çıkan Elcftron ~1-
ıı..~ e hukuınct, çir.eliği plan- ına gazetesi ise. kral Zo;onun AtatUr-

IUht.~eksizin başladığı işi kün yolundan yürümekle, maksadın. 
u, gu lltdedir. Çarşafın yasnk da muvaffak olacağını, yJZmaktadır. 
bn . nlerde, ı;enç Arna\'ut İht.ililc aid verHcn son ve doS'ru 
bıı~kııabı sevinçlerle kar. haberler şunlardır: 

'~~ine, Yapılan kötü propa- Toto biraderler, isyanı. kendi dnğ-
ı.~\lll.tla e tekrar çarşaf koyma duklan yer olan Del\'iM kasa.basındı 

~~lll e\>Je~rbest olarak gezeme- 11azırlamışlar. Bir takım yüksek riit-
~~. •nden !;ıkmamağa ba~ beli zabitleri kendi taraflarına. aldık-

o 

KUMBARA BIRE', 
1000 

TARLADIR 

-
--

_, 
.,ı ~ .. .• 

,. 

~ lık 1 tan sonra, Tepedelen ,·c· Argiroka.c;tro 
ı.ı.' hiçb~rada, yasak emrin- ya doğru }ilrilmü~Jerdir. İsyanın ilk S ~fbıtkiı~ kadını l'JOkakla• da günü DelviMyu zapt ve kaymakam kasa.b~ına dahil oJmuı.;lardır. zabiti öJdıirmüştür. 1'Jt.eın Totonun ya./ 

'ııı - 1 olma - b Dclvinoda bir balkona çikarak nu- kın nk!'nbl!'iı olan Elvm Toto yanın-
~ J\rn maga aşlamı~- muavini ile belediye reisini hapseden 

1-.~e~lerj .avut kadınları zıya. ihtililcHcr. hükümct dairelerindeki bii tuk söyliyen Etem Toto, hükümcU \'e dnki çetelerle birlikte Dclvino ve Ar· 
~~ J.apnıağa ,. ·· d.. t.. . kralı §iddcUi ittihamlar altında bu- girokastrodaki bü1iin resmi kasalar, 

atkas d ' e gun uz- un rcsmı evrakı yakmışlar ''0 hapis- Jundurmuştur. O. söz söylerken dinlı- soymuştur. J<;vvelce ihtilale iştirak 

KlJRlJN doktoru 
Necaettin Atasagu 1 

Her gun J6,30 dan 20 ye kadar 

Ulelıde 'J ayyare apartımanlarında daıre 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 

muayene parasızdır. 

.. , la ... 
1 1 

ın an sokakları sey hanelerdeki binlerce ıuçlu.ru !K'rbcst 
"I~ ·•ı ardır yicfler arasında bulunan Lık Birli is- edeceklerini vadeden yüksek rütbeli 

köyıe · bırakmışlardır. Asiler girdıkJeri köy nünde bir 7.abit ''Ya53S111 kral Zogo,, l5 zabitle. halktan bır kısmı, son d:ı-
,. da tden kasabalara ::e- \'e kasabalardaki bütün reemr dairelc· çarşar diye bağırmıştır. Zabitin bu cesurane' kiknda cnydıkları için Toto birndcrlcr 

130nra' k ın yasak ejil. ri yağma edin evrakını yaktıktan son. hareketi üzPrinc_ Ştopani isminde ku. Jc arkada.,larmın kıynnıı stirnlle bas· 
&.sabalara gelmı>m('. ra, pazar ("!'ünü f"eccsi Ar!!irokastro ··k ··tı..-ı· b" b. k e e ~ çu ru U\; ı ır za ıt, ral taraftarı tırılmıştır. 

~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~-----~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~ 
ATEŞ ÜLKE.SİNDE - Büyük aeya hat kitabı 1049 uncu nubarac: ... uLcri devam ediyor. Almancadan ~eviren 

A 1l:Ş 01..KF.SJNDE 
~eh b· 
ta,. "cır ayya§tr. Çok miktarda es-ı asarlar. 

Ca Palıni~e §arabları içiyordu. Dedim. 
~erıi Y ve 81gara gibi §eyleri §İmdi - Bu biraz güç! 
ltılJk~ı tanıyordu. Bu yarım zenci Diyerek eğlence ve keyf içinde 
t' "' enıeJ . • . h d' lJ> aa I crımızı availikten çıka- · ce,·ab ver ı. 
dlJ. ı lllcvzua getirmek istemiyor· 

Yere serilen halının bir parçası 
üzerİn'A gayri muvafık tarzda otu· 
ran bir köleye değnekle vurdu. ar.ı Sirka k • 

-'41tftıak ç ere lafı bu meceraya 
~dirn. • ~~ıl meseleyi konu~mak is-

t h~;umkün olmadr. Bu gad· 
~k~tı anın §işmİ§, kabarınıt du· 
pozjctj ~trafın'!a dili dönüyor, küçük 
1l'ordu ıpkı bır maymun gibi par-

rı Suıt·a 1 
a haki n ° duktan sonra tek baıı· 

~~f&rn lll kalmak maksac,lilc geçen 
'"<:l§larınank baba bir dört '6rde§İnin 

1 estiğini anlattı: 
"......_ B, 11~çların aflar İftc burada. Palmiye 

Dcd· ın Yukarısında sallanıyor. 
flrf ı. 

~c askar h 
l' Ilı de . 8 em bunu söylüyor, 
Soaı d' jıg_arcının ucunu yırtıcı be. 

llra: 1§ crı arasında çiğniyordu. 
Calc ......_ Bu ak . da 

sırı~! §am sız vetlim ola-
Dcd'. 
h ı. 

... ou . 
'lllfıı canavar L · tU il alın k . . ı geoertip ayağımın 
de hdlirn k~~stıyordum. Sonra dü
~ ı.ılunanı adamların yüreklerin· 
~lllbanın ~~n bana ne? Namaz 

ek_ dcğiJiın un, sultanlarını geber. 
Ya •••• 

Su · tt,. cına · 
1 '

1lll·L · Yctı hakkınd fk · · ,,_ 
~~) 1 ~ ıatcdj'-· ...... a ı rımı og-

1.ıtla kcıı g! goruluyordu. Ko
f:' ....... a . ettıın. 

".le u 1§1cr 1 · 
.ıtt ıcn k )Cnı cntercsc etmez. 

tıııı L orkmalısın b" .. d 
ue§ıru bo le ' ı· ır gun c 

acına 

Bu aırada çadırımın ö nünde di
zilerle genç delikanlılar, portakal, 
mimoza çelenklerile aüslü köleler ve 

kadınları muntazaman dizdiler. Gü
zel kadınlar, birkaç siyahi tarafın
dan ralınan açağ davullara uyarak 

51çra;arak, oynıyarak dana ettiler. 

Ali bunları bana hediye olarak tak· 
dim etti. Derhal reddettim~ 

_ Ali aana tqekkür ederim, 
fakat senin karılarını yanıma .ala -

nt v alnrz pek çok olan sıyahi· ma. 1 ' • 

I d birazını deve aürücülüğünde 
er ben 

8 
benzer i§lerde kullanmak 

ve un k b'I' d 1 .. • _.Jeli mu a ı ın e satın a a· uzere oeo 
cağım! 

Dedim. Ayağa kalktı: 

O I r adam sayılmaz, bir 
- ." ah maymunlardan ba~ka 

takım sıya 
birfeY değildirler! 

Dedi. :L b k 
k 

.1 L-baıı 04 una ya ın 
_Va tı e "° 
J .. Jemiıti. 

~ey er soy .. ··mden muğber 
Deci' Bu sozu . 

ımh 1 tavrını deği§tırdl: 
olarak der a . k istiyorsun? 

Nereye gıtme . 
--: d Elimle göaterdım: 
Dıye sor u. At~• OJkelincI 
- Yukarıya, ~ 

Damar Arıkoğlu. 
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değildi: adamlarımız da azalnırşlr. , kesine geleceğiz! . 
Tasavvur ettiğim seyahat buya düş- _ Size kararımı sonra bıldırc • 
mek üzere idi. ceğim 1 . 

Ç d önünde oturmuş, dü- Dedim ve mnivetimdekı ambfrı. 
a ırımın ; · · 1 • 

§Ünüyordum. Ardar. birkaç arkadnşı ~ i§aret ed:rek altı zencıyı pa ?,1'.} c 
ife b'rl"kte göriindu. Bu Arablar ngacma baglattım. • Sadakat sozlc-
zenc;le~e ııiddetle düşmandılar. Ar- rine rağmen bana bir hücumda bu-
dar: ~ lunmalarma ,·cya kaçmaformn bu 

_Müsaade edersen gidip fımuz. suretle mani olmuş oluyordum. 

lan bulayım. develeri de ~eri ~la- Köpeklerimden biri de zencıl.e • 
yıın, 0 çapkınları da tepelıyeyıınl rin bağlı olduğu ağacın birnz oıcsın· 

Dedi. Kendisine hırsızları yaka- de yere kıvrılarak nöbet bekleme -
farsa öldiirmemesini. diri diri getir- ğe başladı. 
mesini söyledim. Dcvcler.c .. binip Akşam olmu tu. Nihayet sant 
gittiler; akşama kadar gen donmc· sekize doğru Ardıır. ltı de\c ve uç 
diler. 1 zenci ile geldi. Ağır ağır ndımlorlo 

Onları beklerken bir nralık biraz yakin mışlardı; pek yorgun olduk
uzakta zenci mahallesi tamfındn bir lıın ı::-örüniiyordu. De\ dere ımsıkı 
faktu5 çalısı dibinde bir kıpırdama bağlı tiç hırsız arasında lrnfilcmden 
hissettim; dikkatle bakınca kafi lem· kacmış olan 'e demin zencilerin 
den ayrılıp kaçmış olan altı zenci- müşevvik ve muharrik olnrak gös • 
nin cırada biribirlerinc sokularak terdikleri Mehlurd da bulunuyordu. 
saklanmakta olduklarını • nladım. Ardar, ellerini göğsune km U§tura • 
beni gözetliyorlardı. . rnk: . 

Kendilerine seslendım. Tcrcd· - Bana nffct, dedı, çok geç 
düd ıçinde eyağa knlktrlar, bann kııldım. 
doğru yaklaşmağa boşladılar. Az- - Zarar yok, ardar, di.} c ce\•nb 
gın ve korkunç havlamalcırı ve şid- verdim, görıiluyor ki B ıı mühim 
detli hücumlarile beni sıkı bir mu· i§ler yapmı sm: sana teşckkur cdc
hafaza altında bulunduran \ •c hiç rim; anlat baknlrm bu Ç•ipkııı dcJi. 
kimsenin yanıma yak la mı:tsına iın- kanlıları nasıl yaknladm? 
kan vermiycn köpeklerim zencileri - Bu pe1' guç olmadı, dedi, yaf. 
tclıdid ediyordu. nrz uzun zaman onları ar. m k mcc-

Altı kişi biraz uzakta durup iğiJ- buriyctindc kalclık. Saatlcıcc uznk
diler, yere baş koyarak önümde lara gittik. Buna rağmen bu adam. 
snygılarmı bildirerek teslim oldular. ]an bulama} ınca uzülmcğe b ~b • 

_ Ne istiyorsunuz? dm1. Sana ne yüzle g 1ebilirdıın ... 
Diye sordum. Ayni zamanda kaskazi (şimalden 
_ Bizi affet, dcdıler, bu işte esen §iddetli sam y li) çolde btitıin 

bizim hiç suçumuz: )oktur; bizi izleri silip supÜruyordu. Çok lnC• 

Bumbu ile Melılutd teşvik etmişti; } us olmıışlıım, c7bcrimd olaıı Kuı
\•anlış hareket etıiğimizi anladık. andan bir parça oku) r< k kumlaıın 
Bi ... i nffrı; s~ninlr beraber Ale!ı ÜI· Ü~tuııde bu ko ıckf:ıı ıırunilz kıldını. 
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Yiyeceğin cinsi Miktan 
kilo 

355000 

Beherinin 
tahmin 
fiyatı 

11 Kr. 

22. 5. 937 
İlk teminat Ekailtme Şartname tc· ı-----..,.....-----------ı Senelik muhammen 

kirası gün ve 5aat darik bedeli uı~wmucı. ;JıJclo lfanıl1l olıuı.laı, llN 

2928 75 24.5.937 Pazar. rlaJu WWUDt'Je gııreııtt-n:tiı. H.ukamlau 
'UL:il l:! de kııpaıııt "8tlf fl,,ratları ur 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 

Kuzu 

Sadeyağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç 

55000 
51000 
16900 
15500 

34000 

67500 
18000 

42000 

2000 
22500 
8000 

45 
41 
31 4151 
46 

80 1 2040 

27 

\ 30 1771 

22 

1 
693 

17 
13 
23 

tesi saat 14 de 196 

• ı:;terlU> 
24.5.937 Pazar- •Dolar 

45 tesi saat 14.15 291 •Frank 
• L.lret 
• rıeJçlka F'r 

24.5.93 7 Pazar-
te:.i saat 14,30 da 137 

•Drahmi 
• lııvtçre f''r 
• l..eva 
• Flortn 

24.5.937 Pazar-
ss tesi saat 15 de 

1 •Kron 9ık. 
'Şilin AVU,_ 

1 

24.5.937 Pazar-
tesi saat 15,30 da 

1 

! • ı..onclra 

• Nevyorlı 
• Parü 
• MJtruıo 
• 8r11kııeJ 

24.5.937 Pazar- • AUoa 

PAR AL AR 
627- l'ezeta -
ı:ru . - ''Mark .!S -
llJ- • Zloti 23 •. 
J.:?:; - • P~go :!1 
~4- • Ley ıı-
24 - • Dinar :,:ı -

üi:; Yen -
2J - • Kroo lıveç 3~ -
1)6 - • ~ltm lOM 
iS - • Banknnt .!~ 
:"!3-

ç c K L ~ " S~o - • Vlyuıa 4 20'.!.; 
0,7b'4 • Uadrto 13 ifX!O 

1 ı G97Zı • l:Serlln ı 006~ 
14 ll~ŞG • Varıova :i 1680 
46 ı:, • Buı:ıapeft.I a 977.5 

ö7 au lfli OOi:t 

Pirinç unu 
Un 
Makama 
Şehriye 

lrmik 
Kuskus 
Nişasta 

2050 23 HO 78 lesi saat 16,15 de • Cenev" 
• BUlıret 

31'.>10 • Beltn'&(l 34 34:; 

Beyaz: peynir 
Kaşar peynir 

Kok kömürll 

2850 14 
450 23 

1100 18 

15900 31 
8200 55 707 

810 Ton ısso) 1123 

'Dlivenan 2050 Ton 12001 
Kriple maden kömürü 100 Ton 1450 1953 

37 kalem ya§ ıebzc 216650 Ki. 
48000 demet 
321650 adet 

93 

88 

24.5.937 Paıar
tesi saat 16,30 da 

25.5.937 Salı 
saat 1 S de. 

• Sotya 638U7.> • Tokol'ı•~ :? ;443 
• Amster'1ıuY' 145.,:, • lı4011knva 2-l 73j 
• Praa 22.G43r ~ J;tnkbnlm 80382 

E s ti A M 
lş Bank:ısı - l'?',mva, -
Anııdı,IU •• • Ç'lmento 1560 
H.eJI .- l'uyoa Deı -
Şlr. Haynv - ~ ... 11 De! -

Ucrkez Axnlı S:J - tılılya .-
Şaı k rn. eao.a 
reıeton -

ıstıkrazlar rahvlller 
• 1933 r.Hnr 1 HIOO ıı:ıektrtıı -• . . . o ı:J GS rram .. , -. . . en Kıbtım -

lııttk . Dılhl't ıo 12 Atıadolıı J ~-
Ergeni lı-•lk !J - Anadolu n 40,-

192Fi A lııl no " ...... ,,,,,, m . 
8. Ernırurı:ı 06 MUmeaıu A 442.> 

P.\ZAlt Paprt.eal 

Takvim 2.1 Mayıs 2.ı ııayıa 
======112 R. cvvc' rnR. evvel 

Glln doğı,ı~·J 

Ctın batı:ı 

Sabah namıı..z. 
Oğle aamuı 

lldn.11 aaınllZl 
A.~ D&ml\ZI 

y 8 t.sı QIUJll\Zl 

lml&k 

4 ;lf) 4 ~!\ 
!9.27 ıg ~8 
~.1 :ı ~. tı=i 

1211 1211 
16,08 1 (j 1)8 

19.27 t9 28 
21 21 21.2.3 
2 27 S.21> 

Yıtm geçeıı günlen 14 1 1 44 

' 

ZAYİ ŞAHADETNAME 

Kadıköy kız orta okulundan almıo 
olduğum şahadetnamcyi kaybettim. 
Zirdeki adresime berayl insaniyet 
gönderilmesi akıııi takdirde yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hUkmü ol
mıyaca.;mı ilan ederim. 

Kadıköy YcUleğirnıeııi Karakol 

ZAYİ 

GaJatuaray füıesindeO 
diknamemi kaybettim· 
caiımdan eskiıinin hillUl1 

ğını illn oderim. 

Cihl1ngir Aıt. oaıpı 
G~l.ib NJJll 

Sahibi: ASIM US 
Yılm kıı.!lln ~nter :?2ı 221 ı'fokaJ..~ No. 95 Rrıyrilıııni~(f. Vııto1~ Nesrtyat Dlrekt5rU: Refik Ahmet Sevengll 
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ATEŞ ÜLKESİNDE - Büyük seyahat kitabı 1049 uncu numaraclaııberi devam cdiyor.AIİnancadan çeviren: Damar Ankoğlu. 

sa 

lçim ferahlamıştı; . Allah ibadetimi 
ve düamı kabul ettı; namazı henüz 
bitirmiştim ki bu siyah haramileri 
uzakta küçük bir nokta halinde ha· 
yal meyal kıpırdanırken seçtim ; Al
lah onları artık benim elime dü§Ür· 
müştü, o istikamette ilerliyerek bir 
saat içinde onları yakaladım; işte 
§İmdi huzurunuzda bulunuyorlar 1 

Ardara memnuniyetimi hareke
timle ve bakışlarımla ifade ettim. 
Esirler karşıma getirildiler. Meh -
lurdun çıplak siyah vücudünden 
kanlar akıyordu. Ardara istizahkar 
nazarlarla baktım. izahat verdi: 

- Bu işte bu adam kendisi ka· 
bahatlidir; benimle beraber gelmek 
istemedi, kumların arasına atılıp yer
lere yattı, onu senin emrine göre 
diri diri getirmem lazımdı; onun 
icin vücudünü sağlam bir iple sar
dım, ipin ucunu da deveye bağla· 
dıın; böylece aklı başına gelip doğ· 
ru dürüst yürümeğe ba§layıncaya 
kadar kumların Üstünde sürüklen • 
di ; yaralar o yiizden oldu. 

Bu siyah dev bana iki yıl hizmet 
etmişti; onu böyle kanlar içinde 
görünce müteessir oldum, fakat 
teessürümü belli etmemeğe çalıştım. 
Bu asiye şefkat ve merhamet gÖs· 
termem bana sadık olan arabları 
gücendirebilir ve mevkiimi tehlike
ye koyardı. 

Zencinin kendisine acındıracak 
sözlerle af istemesini, yalvarmasını 
bekliyordum. O, kuzguni çehresin
deki büyük göz]erinin beyazlarını 
daha fazla büyülten kederli bakış· 
larla ve sükun ile şunları söyledi: 

- Sabaha bırakma, beni hemen 
timdi ö]dür; benim için bu daha iyi
dir! 

i\ TEŞ 0LKES1NDE 

Onun bu hayrete şayan sözleri 
kar§ısmda arablar keyfli keyfli gÜ· 
lümsemeğe başladılar. 

- Hayır, yarın sabah erken 
asılacaksın 1 

Dedim. Esirlerin hepsi palmiye 
ağaçlarına bağlandı. Kofilcm içinde 
isyan ruhu o kadar alevlenmişti ki 

suçlular şiddetle cezalandırılmadıkla. 
rı takdirde mevkiim pek zayıf ve 
belki de hayatım tehlikede görünü· 
yordu. 

Birinci kılavuzm ihtiyar Berberi 
bir yılan tarafından zehirlenerek 
öldiikten sonra kafilenin kılavuzlu· 
ğuna tayin ettiğim Ardar, birçok 
zamanlar makul nasihatleri ve dii
rüst hareketlerile bana pek faydalı 
olmuştu. Hele son isyan harekP • 
tinde önceleri gayri memnunlar arn
sında göründüğü halde sonra benim 
tarafıma geçmesi, hayatımı kurtar· 
ması ve nihayet bu son yararlığı 
beni pek ziyade memnun ve min • 
netdar etmişti. Onu mükafatlandır
mak istiyordum; ona gümüş kak • 
malr süslü bir tüfek hediye ettim ve 
etrafımızı saran kalabalığın içinde 
tüfeğin kol bağını bizzat Ardarm 
boynuna geçirdim; ayni zamanda 
ona "Hoca,. diye hitab ettim ki bu 
unvan onlar için pek mühimdir ve 
Avrupalıların hizmetinde bulunan 
aşağı tabakadan bir Arab bu unvanı 
taşıyamaz. 

Bu suretle bu yararlı adamın ba
na bağlrlığım bir kat daha kuvvet • 
lendirmiş oluyordum. 

Bu tevcihten pek memnun oldu; 
teşekkür etti ,.e acele hareketlerle 
elimi alarak üç defa alnının üstüne 
götürdü. 

Burada birkaç gün daha istiıalıut 
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ettik; adamlarım dinleniyorlardı; 
ben de geceleri gökte görünen garib 
ışıkları serbestçe tetkik ediyor, pla
nımı hazırlıyordum. 

Palmiye ağacına bağladığımız 
sudu Mehlurd da henüz asılmamı§· .. 
tı.· Bir sabah Ardar, elinde kesik 
bir iple yanıma geldi ve Mehlurduıı 
o gece firar etmi§ olduğunu tees
sürle haber verdi. 

Elindeki keaik ipe hayretle bakı
yor, "Onu gayet sağlam bağlarnı§
tım; nasıl kaçabilir, kendi kendisine 
bu işi beceremez; başka hiç kimse 
de ona yardım etmeğe cesaret ede
mez!., demek istiyordu. 

l\tilhurdu öldürmek niyetinde 
değildim; affetmek de istemiyor • 
dum ; bu benim zaafıma delalet e
derdi. Onun için geceleyin kendi
mi belli etmeden radırdan çıkmı,, 
onun bağlı olduğu ipi kesmİ§tİm; 
bu suretle, hem de kimin yardımile 
olduğunu bilmeden, serbest kalan 
zenci tabana kuvvet çöllere doğru 
kaçıp karanlığın içinde kaybolmuş
tu. Adara artık Milhurdu arama
masını söyledim; zeki bir tebessüm
le gülümsedi~ herifi benim serbest 
bıraktığımı anlamı§tı. 

Saat sekize doğru vahanın yeni 
sultam Ali Bin Şense ziyaretime 
seldi. Daha evvel Mangonun ölü
münden dolayı Ardan kendisine 
göndererek teessürümü bildirmİ§ ve 
ileriye doğru devam edecek hareke
tim için lüzumlu kölelerin alış ve
rişi hakkında konuşmak üzere ka
rargahıma gelmesini istemiştim. 

Ali, Mangonun siyah zenci bir 

•• 
F k21la· 

kadından doğan oğludur. ev. . • 
de dolgun vücudlü yanm zencı. tı t• 
pinde idi: kölelerinin muavene~to ı> 
masa, hemen hemen şİ§manh ~
kendisini harekete muktedir 01:.·ıe 
yacak!. Her nereye gitse dört 0 

0 
onu bir sedye içinde taşıyorla~da· 
da siyahileri uzun bir değnekle1 

1 da 
re ediyordu. Bana gelirken a •Y d• 
bütün depdebe ve ihtiıam me'·cU 

du. ter• 
Başımda sıcak memleket ,ı. 

mahsus fapka ve üzerimde be:,ı. 
filafil elbise olduğu halde onu liJ11• 
§ıladım. Arablarıma da onu •e 
lattım; t~ekkürlerini bildirdi· 

1 .. te•kr ki muhafız onu oturduJU 00,. 
reden güçlükle kaldırdılar, ban8 • İ' 

ru birkaç adım ilerledi. elle~~S!'rı· 
ellerile tutarak alnına götürdu:. tiilıi 
ra içi kıymetli bir halr ile or 
olan teskereye tekrar oturdu· 

tJ11ir 
Onu ıabah çayına davet ~ eter 

tim. Çadırın önünde palnı1Y 
iÖlgeainde çaylarımızı içtik. 

.,,r• 
Çayı çok beğendi; bir tJ ·~ti• 

verdim ; böyle bir§ey iÖl'Jll~rı· 
Enditeli bir nazarla sigaraya ,ıı 
biraz dü§ündü; iki kalın ~r";;ıt• 
arasında çevirdi, masanın uıe ~
koydu. Ben kendi ıigaraJ1l1 ÇS -
tım, ağzımdan ve bumumda11 Jıof 
kan duman kokusu, ona gayet ~ 
geldiğinden bu acaip §CYİ tekrı' bit 
!ine aldı. verdiğim atetle ya~:· ar 
kaç nefes üfledikten sonra o ~' 
meğe batladr. Mavi aabah~·teJltİ 
rüzgarı içinde, bu vaziyet k0,~ 
t;uafından hayret ve kecler~e 

0
' ~· 

diliyordu. Ali sarho§luk içın e 



K~k~V_,..~ 

Kar/a/'n /HPJ1"H.H 

av' 
Kartal koyunları pençe -

/erile yakalayıp kaldırır gö -
türür derler. Bu belki de 
biraz miibalağalrdır. Fakat 
kuzuları kaldırdığı muhak -
kn!:tır. Hele tavşanlar onun 
için ehemmiyetsiz bir ağır -
lıktır .. T av§Snı nasıl yakala
dığını bu olmuş vakadan al" 
layabilirsiniz. Müteharrik köprti. 

• 
~ 

: 

hıJ:,•~.1;-.<~ Lnr~s.':lrı ~/c .-w.4-,,r.._,.,,~

_vı neler r.cli'nnu;.ıe-rdi'r. J.,',,- -

aünde gördiiğünüz ~a.ı: / -
çinde yanındaki yerlinin al.. -

rabasrna ait kiiller wırdır. 
Bu adam da orada buna bü -
yiik bir savıll aöstermekte -
dir. 

Yengeç tehlikesi 

İngilterenin cenubunda. Şi
mal denizine akan Taymis neh
rini biliyorsunuz değil mi? 

Alp dağları civarında bir 
çiftlikte pek çok tavşan ye -
tiştiriliyordu. Çiftlik sahibi 
hergün bunlann azalmakta 
olduğunu görerek hayret et-
ti. Hayvan\ann 'kaçması ka-

Dünyanın hareket eden 
en büyük köprüsü Nevyork
tadır. Altından bir vapur 
geçeceği zaman köprü, bir 
asan.ör gibi talumile yuka -

rıya kalkar. Vapur geçtikten 
sonra yine eski haline gelir. 
Tabii bu hareketi kendi ken
d\ne yapamaz. Onu yaptı -
ran .nem uru vardır. 

Bu nehir büyük tehilke içı ·ıde 

bulunuyor. Dolmak, filan gibi 
değil. Çünkü oralarda böyle ne· 
hirleri daima temizlerler ve 
dolmasına meydan bırakmaz· 
\ar. Söylediğimiz yengeç mese
lesidir. Ne şa1ıyorsunuz? Cid
di söy\o:iyoruz. 

bil değildi. Çünkü bulun -
duldan yerin etrafı demir 
kaEea\e çevrilmişti. Çiftlik 
sahibi, bir gün bir kenara 
gizlenerek bekledi. Gün a
rası . batını yukarıya kaldı -
rınca bulutlar arasından bir 
Kartalın inmekte olduğunu 
gördü. Kartal daha uzakta 
iken tavpnların bulunduğu 
yerin üzerinde ağır ağır da
ireler çizip dolaşıyordu. Sol) 
ra birdenbire kendisini bırak 
tı. Bir taş gibi düşmeğe baş
ladı. Derken çiftlik sahibi bir 
iki el silah atınca Kartal 
cansız olarak yere düştü. 
Ondan sonra T avıanların a
zaldığı görülmedi. Uzun ku 
laklı, yarık dudaklı hay -
vancıklan çalan meğer Kar
tal imit! 

A ,(fa~far rn lıahı1Jt-u yapı\amS\Z. Hiç olmazsa on 
bet yaşında olmalarını bek -
lemek lazımdır. 

ı · 

cıyım. 

- Ne satıyorsun} 
Zenci sırtındaki torbadan 

bir oyuncak uzattı. 
- itte böyle ıeyler. 
- Kauçuktan yapılmıı 

bebek bul 
- Kauçuk mu') Ben öy

le §ey bilmem. Bu baıka, 
kauçuk. değil. 

T ürkber bebeği ticldetle 
yere atınca lastik bir top 
gibi sıçradı. 

- ,Baksana a kuzum, bu 
kauçuk işte! Yahud onun gi
bi bir§CY· 

- Hayır, hayır, hu Goo-
ba 1 

...... 
Her do\cuz yılda bir ağaç

ların kabuklarını, hiçbir güç
lük cekmeden, tamamile sö
küp Çıkannak kabildir. An
cak. bu, ağaç pek genç iken 

- Bunlan ne ile yapıyor 
aunuz} 

-BuGooba! 
Ellerile uzak.lan göstere -

rek ilave etti: 
- Orada, Gobi - Gooba, 

da yerden çıkar. Onunla ya 
pamn. 

Mustafa çavuı bir iki da
kika düıündü. Sonra dedi 
ki: 

- Bana bak, sen beni o
raya götürmek için kaç para 
istersin} 

- Seni mi} Oraya götür
meni mi} Salundı hal 

- Neden} 
- Çok uzak, obem çok 

tehlikeli. Giden bir daha 
dönmez. 

- Olsun. Sen beni biraz 
burada bekle. 

Tarihten öncf'.ki zaman -
larda orta Asyalıların Ame· 
rikaya geçip öteye h~riye 
yerleştiklerini artık herkes 
biliyor. Kolombiyaci,ı •>tu -
ranlar zaman ile ::ilülerini ya 
kıp, bunlann kü:letini çuk 

yor, adına Gooba diyor. Bu 
herhalde kauçuk. cinsinden 
birşey olmalıdır. Yerdell 
çıktığına göre çok ucuza 
mal olacak ve biz bunu çift
likte ltalyanlara, F ransızla • 
ra iyi bir fiyat ile satacağız. 
Bunun için gidip yerinde 
görmek ve ne yolla çiftliğe 
getireceğimizi anlamak !la -
zım. 

Seni Tumbuktu'ya gön
dermek için bu Fransız za -
bitine rica edeceğim. Orada 
tanıdıklarıma da mektup ya
zarım, seni annenin yanma 
götürecek emniyetli bir va -
sıla bulurlar. 

Bu hayvanlar nehiri tehlike· 
ye sokuyorlar. Sebebi şu: Yir· 
mi yıldanbcri Aıya denizlerin• 
de yaşıyanların cinıinden bir 
takım yengeçler buraya muul· 
tat olmuşlar ve günden gline 
çoğatmııtardır. Bunlar, kendi
lerine yuva yapmak için nehir 
kıyılannı kazıyorlar ve yer at .. 
••ndan birçok yollar açıyorlar4 
~.?nra 'birdenbire, büyUlt bir kı• 
sım toprak çöküyor ve ıebebint 
ltimae anlamıyor. 

Görüyorsunuz ki bu çirkin 
yengeçler böyle çoğaldıkça ve 

daima toprak altından yollar 
açtıkça yer çökecek ve Taymis 
nehri genişliyerek suları azala• 
caktır. 

tehlikeye sokmak istemem. 
Şimdiye kadar çektiklerin ar 
tık yeter. 

- Hayır, çavuş. Ben 
seni yalnız bırakmam. Yine 
bir belaya uğrarsan elbette 
yardımım dokunur. 

- ôyle ama, annenden 
aynlalı ne kadar zaman ol -
du, dii§ünmüyor musun}; 
Kim bilir meraktan ne hale 
gelmiftir. 

- Abdullah ıpektubumu 
götürdü ya. 

- Senin de gitmek üze
re olduğunu yazdık. 

- \yi ya, biraz gecik.mit 
o\uruz. Bundan ne çıkar}; 
lmkanı yok birlikte gidece • 
ğiz. 

Bebek İürkbcrin hoşu -
na gitti. Parasını verip al
dı ve kampa koprak çavu .; 
şa gösterdi. Mustafa da bu -
nu kauçuk sanml§tı. Merak 
ederek satıcıdan işi iyice an
lamak istedi. Uz.aklaımak -
ta ,olan zenciyi çağırdı. E -
line 'birkaç kunıı vererek 
sordu: 

Mustafa çavll§ Türkbcr'i 
bir kenara ~kti. 

'lıi annene anlatır ve ya -
kın umanda benim de bü -
yük bir muvaffalc.iyetle ge· 
leceğimi söylersin olmaz 
mı} 

- Hayır olmazl 

Mustafa çavuı çocuğun 
çok ciddi .c>zleri kartısındıı 
PJırdı. Sonunda ister iste • 
Ulf'Z birlikte gitmeğe razı ol• 
du. 
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-Yavrum, dedi; ben bu 
işte büyük bir kazanç görü -
yorum. Bu adam topraktan 
su gibi fıtkıran birıey bili -

-Neden} 
- Bende seninle bulun-

mak istiyorum da ondan. -Dahuıvar-
- Fakat, Türkber aeni. 

Vazife kimin Hoş sözler N 3:Jİ avuçlıyor '! 
O gün pazardı. Gündüz 

sabahtan öğleye kadar ders
lerine çalıştı. Yemekten son
ra annesi dedi ki: 

anladı ve sordu: 
-Yavrum sen kimsin? 

zifelere bakarken bunu gö • · 
rünce Gündüzü <.:ağırdı. Ka
ğıtı göııtererek: 

Gündüz bir demirci diik· 
kanı önünden geçiyordu. Us 
ta ateşte kıpkırmızı olmu~ 
bir demir çubuğu örs üze • 
rine koymuş rekiçle dövü -
yordu. Çocuğa bakıp bir 
ara, çocuğun çekilip gitmesi 
ic;in onu korkutmak makaa • 
dile kırmızı demiri yüzüne 
doğru uzatıyor ~ibi yaptı. 
Gündüz gülerek dedi ki: 

- Ben mi buranın bisik-

- Bugün nereye gide -
ceksin} 

- Bir yere gitmiyeceğim 
annt, evde kalacağun. 

let kulübünün reisiyim. 
-Ya öyle mi\ Seni nt: -

den reis yapmışlar baka -
yım} 

- Bu ne? 
Dedi. Gündüz ciddi cid

di cevap verdi: 
- T embcl!ik, bay öğret-

- Niçin} 
- Babam vazifelerimi 

- Tabii benden baskası
nın bisikleti yok ki... . 

men. 

Raradeni2in adı 
Bayan öğretmen coğraf

ya der.-:inde Gündüzü kal -
dırmış, sormuştu: 

yapacak, ben de ona yardım 
edeceğim. 

Bisiklet lılübü 
Gündüz yazın amcasının 

çiftliğinde iken bir gün kır • 
<la geziyordu. Y akncı bir 
adamla karşılaştı. Bu adam 
Giindüzü üstü başı düzgün 
görünce köylü olmadığım 

Size tatil günlerinde hem 
faydalı. hem eğlenceli bir 
surette vakit geçirmek için 
bir sıra elişleri göstereceğiz. 
Bunların çoğu başkalarını şa 
şırtacak şeyler olduğu için, 
bu sayfalarımızı okumayan
lara sakın nasıl yapıldığını 
anlatmayın. Sizin ustalığı -
nı7.a şaşıp kalsınlar daha iyi. 

Bugün bir dürbin veriyo
ruz. Ama dürbin deyip te 
geçmeyin. Karşıyı göre • 
cek olan camlarının arasına 
kitap, tahta, ne korsanız yi
ne görür. Buna kimse, hiç 
bir suretle engel olamaz. Ta-
bii bir kurnazlığı var. Onu 
sade size söyliyeceğiz. ( 1 ) 
numaralı resimde gördüğü -
nüz g'ibi dört kitap sıi'alasa
nız, nafile. Şimdi gelelim 
bunun yapılmasına: 

Ya ince e\işi tahtası, ya • 
lmt o kalınlıkta mukavva a
lırsınız. ilkin (A) ile gös
terilen şekilden iki parça çı
karacaksınız. Bunlar dürbü
nün ön ve arka taraflan ola
~caktır. En uzun olan alt 
kısmı (30), üst kısmı (20)'. 
'iki yanda yükselen yerleri 
1
( 8) er her taraf ta genişi~ 
'( 4) er, santimetre olacak -
tır. 

(B) parçası dürbünün al~ 
tı•h. Boyu (30) eni ( 4) 

'/ enbellik nedir? 
Türkçe öğretmeni çocuk

lara tahrir vazifesi olarak 
s.unu yazmayı söylemişti: 
"Tembellik nedir?" 

Gündüz ertesi günii yu
karısında tarih ve sual ile al
tında imza bulunan ~oş bir 
kağıt verdi. Öğretmen va-

- Karadenize niçin bu 
adı verdiler} 

Gündüz bir iki yutkun
dı..ıktan ~c.nra dedi ki: 

- Şey .. Bayan öğret -
men!.. Hani ... Hertarafı ka -
ra olduğu için •.. 

VnePI tanımaz ht~ dUrhtın 
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santimetredir. (C) üst ka -
paktır. Boyunu (20), enini 
yine ( 4) santimetre olarak 
keseceksiniz. (D) yüksek 
kısımların ön kapaklarıdır. 
Boy ( 8) en ( 4) santimetre-
dir. Yukarısında bir delik 
vardır. Bunun yukarısında. 
sağında, solunda (8) e.r mi-
limetrelik birer boıluk ola
cak. Bu deliği gösterdiği· 

miz hesaplara göre açmak 
lazımdır ki karşılıklı olarak 
biribirlerine uygun gelsin -
ler. 

(E) harfli parça. yiıksek 
yanlann iç taraHanna no -
nacaktır. Eni, boyu ( 4) er 
santimetre olarak murabba 
şeklinde kesilecek ve orta -
daki delik (D) de anlattığı
mız gibi açılacaktır. 

(F) parçası yandaki yük
sekliklerin üst kapaklarıdır. 
Bu da eni, ( 4) er santimet
re olarak iki murabba ola -
ca'ktır. • 

(G) ince bir aynadır. Bo
yu (S) buç"uk, eni { 4) san
timetredir. Bundan dört 
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- Ben öyle şeyden kork 
marn. istersen ~ lcuruş 
ver, bak nasıl avuçlarım. 

Demirci merak etti. Çı • 
karıp beş kuruş verdi. Gün 
di.iz, demiri de~il. be! ku -
ruşu avuçlayıp bütün hızile 
kaçtı. 

tane lazımdır. 
Bu hazırlıkları yaptıktan 

sonra (A) dan bir tane alır 
sınız, bunu ( B) nin kenarı -
na tutkalla· güzelce yapıştı -
rırsınız. lki ucuna da ( D) 
\eri uzunluğuna yapıştıra -
C'aksmız. (C) de (B) nin üs
t\.ine gelmek üzere ( A) mn 
yukarı kenarına yapl§ır., (E) 
ler de bunun uçlarına konur. 
Yüksek olan yerlerin üstü 
de (F) lerle kapanır. Eli -
mizde yalnız bir (A) kaldı. 
Henüz onun sırası değil. 
Üst köşelere, yüzleri ön de
liklere gelmek, alt köşelere 
de, yüzleri ötekilerin yüz -
lerine bakmak şartile birer 
ayna yapıştırılır ve 'sonm 
elimizde kalan ikinci (A) 
parçası da yerine konur. 
Her deliğe (4) santimetre 
genişliğinde tenekeden, ya -
rısı içeride yansı dıfBrtda ol
mak üzere birer boru yer -
leştiririz. Boruların dışarı a
ğızlarına da birer yuvarlak 
cam koymak kafidir. işte 
dürbün oldu, bitti. Yüksek 
kısımların arkasında kalan 
borular ve camlar, gôsterit 
içindir. Bunların arasına 
ne koysanız ehemmiyeti yok 
tur. Ancak görecek olan 
dıı borulardır ki gösterme i
tini :içerideki .aynalar ,.par. 
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'J\n Qıı:, O)'n1yan1\ec.e\t\en C~- . 
lence\i bir oyun veriyoruz. 
Bunu dikkatle oynaymız. 
Oyuncular en çok on kişi o
labilir. Daha fazla olduğu 
ı~alde on harften çok harfli 
k elimeler bulmak lazım ge
lecek . Bu ise güçtür. Ne 
kadar az kişi oynarsa o ka -
dar iyi olur .. 

Herkes oturmuş buluna -
cak, oyun bitinceye kadar 
kimse yerini değiştirmiye -
cek. Baştaki, bir harf söy
liyecek mesela ( K), ikinci 
bununla başlayan (oynayan 
ların sayısına göre) bir ke
lime düşiinüp ikinci harfini 
söyliyecek. Üçüncüsü de 
bu iki harfle başlıyan bir ke
lime bulup üçüncü harfi söy 
liyecek. Böylece sonuna ka 
c:lar gelip bilinen bir kelime 
yapılmış olacak. Bu oyun 
has isimler için olmamalı -
dır. 
1 Oyunda yapılabilecek ha
ta şudur: Mesela on kişi i
çinde altıncının söylediği 
harfle kelime bitiyor ve bunu 
devam ettirmek kabil ol -
muyor. Ozaman bu hatayı 
yapan altıncı ceza görecek
tir. Bunun için bir rehin 
;vermesi lazımdır. 

Kelime bittiği zaman da
ha oyuncu kalmışsa, bu 
kelimeye ek katmak kabil ol 
<Juğu halde yine devam edi
lebilir. O zaman kelimeyi 
bitirmis olana ceza vermek 
lazımg~lmez. Mesela: 
' On kişi oynuyor farze -
,delim yedincide (Kahveci) 
kelimesi meydana cıktı. Ka
lan üç kişi de el. E, R) 
harflerini katarak (Kahveci
ler) sözü yapılmış olur. 
1 Bu oyun istenildiği ka -
dar devam ettirilebilir. 

1 

Nedir o, bil ! 
1 

Hesap 
Bir takım adetler bulacad'.sı

ıJUz, bunların birler hanesi altı 

ile darbedildiği halde gene o 
adet çıksın. Bunlardan kaç ta
ne bulabilirsiniz 7 .. 
~ (Mesela bir adedimiz (12) 
.ıoısa birler hanesi (2) dir. Bu
nu altı ile darbedersek gene 
'.(12} eder. 

il 

Biraz un ile bir parça hamur 
yapınız ve bunu on, on beş da
kika ken<ii haline bırakınız. Su 
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Size "Afrika çöllerinde 
bir Türk çocuğu" romanının 
bu günkü yazısile münase -
beti olan bir resimin par -

musluğunun altına bir kap ko
yunuz; musluğu pek az aça
rak suyu ince ince akıtınız. Ha
muru alıp bu suyun altında eli
nizde evirip çeviriniz. Kap içi
ne süt gibi beyaz bir su aka
caktır. Suyun beyazlığı bitin
ceye kadar bu işe devam edi
niz. Sonra kabı alıp bir müddet 
kendi haline bırakınız. 

Beyazlık dibe çökecek, ü
zerinde berrak bir su kalacak
tır. Bu suyu yavaş yavaş dökü
nüz; fakat tortunun dök.;Hine
mesine dikkat ediniz. Bu da ol
du mu kabı güneşe koyup ku
rutunuz. Dipte kalan iyice ku
ruduktan sonra havanda dö
vüp toz haline getirir ve bir 
tülbentten geçirirsiniz. Bu to
zu iki parmağınız arasında sı

karsanız gıcırdar, biraz su ka
tıp ateşte karr;tırarak ısıtırsa

nız pelte haline gelir. Bu toz 
nedir? 

Bilmece 
!şte size iki kelime: "Soy o

kumadın,, bunun harflerinden 
üç kelime yapacaksınız. Birin-
cisi iki, ikincisi beş, üçüncüsü 

gene beş haıfJi olacaktır. 1 j ·ı.ci 

nin baş harfi 2 incinin 2 inci lı\}r 
fidir. Tekrar eden başka harf 

yoktur. Son kelime ters oku
nursa arapçada ''oruç,, mana
sına gelir. Artık alt tarafını siz 
bulacaksınız 

Bu hafta biraz değişiklik ol
sun diye bulmaca vermiyoruz. 
"Nedir o bil., )erle bilmeceyi 
bulup gönderenlerden kazanan 
lara hediyeleri verilecektir. He 
diy~ alamıyanlar için. alkış bel
gel~ri hazırlanmıştır: Bunlar
dan beş t~ne alanların resimle-

.. ~ 
f 

' 

çalarım veriyoruz. Bunla -
rı yerine getirip bir kağıda 
yap:ştırırsaı:uz yol soran zen 
ci ile "burası askerlerin ye
ridir. Geçmeye _izin vermez-

ri bu sayıfalarda çıkacaktır 
Hediye kazananları gene 

burada bildireceğiz. Sahipleri 
cumartesi günleri "Kurun ga
zetesi., veznesinde bay Behra
ma baş vurmalı<lırlar. 

it num arala kupon 
s uallerine c evap 

Nedir o, bil ! - --- --1 
Güne~in yedi rengi vardır. 

Elinize bir billür cılıp da güneş 
ışıklarına baktığınız vakit bu 
yedi rengi her tarafta görebi
lirsiniz. Yağmur damlaları da 
billur gibidir. Güneşin ziyası 

bu damlalara aksedince renkler 
görünür, biz buna alaimi sema 
- eleğim sağma deriz. z 

il 
Yedi kibrit çöpile birden yir 

miye kadar ancak yedi tane a
de.! yazılabilir: (2, 3, 8, 15, 16 

17. 19} .. 
BULMA!":ANIN CEVABI 
Yukand~.n aşağıya: 

1 - Karahisar: 
2 - Ocak, Arap; 
3 - Cora, kaya; 
4 - Amerika. P: 
6 - E, T, ar. mez; 
7 - P. uyanan: 
8 - Eleme. erik; 
9 - Al. T, Ş. sa; 
1 O - Ren, keten. 
Soldan aağa: 
1 - Kocatepe; 
2 - Acıma, lar; 
3 - Ravund, ele: 
4 - Akar, um, N; 
5 - H, rivayet: 
6 - 1. kara, K: 
7 - Sakal, neş'e; 
8 - Ara, !mar, T; . 

ler"' diyen Türkber m bır tab 
losunu yapmış olursunuz. 
Bunu güzel bir kartona da 
yapıştırabiJir siniz. 

9 - Ray, Enise: 
10 - Papaz, kak 

Hediye 
k azananlar 

KOL SAA Ti - lstikJal li
sesinden 302 Mehpare Beng:. 

DOLMAKALEM - Şi .;li 

Arifpaşa apartımam No. 2 Ah
med. 

YAYLI KURŞUN KALEM 
- Şişli Samanyolu sokağır<la 

66 numarada İnayet Bahtiyar, 
Boğaziçi lisesi altıncı sınıfın

dan Tarık, Y cninesil ilkoku!u 
dördünt•:.i sınıfından Şahabe. 

KIT AB - Kabataş lisesi ye 
dinci sınıfından Şükrü, İzmir 
Karşıyaka İbret sokağı No. 5 
Abdi Bürsin, Ankara Ceberfrle 
Emine, Selimi ye kışlasında Ye
dek subay Süleyman Nehib kar 
deşi Rıza, Beşiktaşta Valdeçeş

mesinde N eviri. 
KARTPOSTAL - Tirebo

lu Dumlupınar okulu birinci sı
nıfından Ayhan Öksüz, İstan

bul 44 üncü ilkokul üçünc•:i sı

nıfından Şükrüye, üçüncü ilko
kuldan Şjileyman, Işık lisesi 
altıncı sınıfından Vehbi, Hay
riye lisesi ilk kısım dörr·ı:incil 

sınıfından Hanife, İstikJal li~e

si yedinci sınıfından Selim. Fe
riköy Bilezi~çi sokağında Agob 
Harbiye Elmadağı sokağında 

Dikran, Fener Rum lisesi altın 
cı sınıfından Panayot :Şiş!i Te
rakki lisesi yedinci sınıfından 

Nuriye. 
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AFRiKA 

çöllerinde 
Bir Türk ..... çocugu 

Xll 

Engel tanımaz bir dürbin 
Bu tehlikeli yerlerden 

bir· an önce kurtulmak için 
atlara binerek yola koyul -
dular. Abdullah için de bir 
at bulundu. Mustafa çavuş 
önde giden' F.ransız zabiti -
nin yanma atını yaklaştır -
mıştt. Bu iyiliğinden dolayı 
teşekkür ediyordu. Zabit 
arkadan gelen Türkber'i gös 
tererek. 

,- Bana değil. şu küçü
ğe ·teşekkür etmeli siniz) O, 
olmasaydı birşeyden haber 
alnmıyacak ve imdadınıza 
gelemiyecektik: Onu ayılt
tığım zaman ilk sözü "ca
vuş, Abdullah" oldu. A -
damakılh kendini toplanym
cn dü~tii~Hnüz tehlikeyi üç 
cför~ !!Özle anlattı. Sizi. vrı h-
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şilerin elinde bırakacak değil 
dik. Tabii borcumuzu yap·
tık. Fakat küçük de iki bü
yük tehlike atlattı. Biri hav
şilerin çemberi içinde kal -
ması. öteki de başını ağa -
ca çarpıp yere yuvarlanma -
Si ••. 

Mustafa çavuş bunları 
henüz bilmiyordu.. Fransız 
zabiti bildiği kadarını anlat
tı. Bir iki saat kadar yol ~it
tikten sonra uzaktan kuli.1 -
beler göründü. Burası, da
ima et~afı araştıran Fransız 
askerlerinin durağı idi. Za -
bit çavusla arkadaşlarını o 
srece misafir olarak alıkoy -
du. Türkber'in cesaretini 
mertliğini pek beğenmişti. 
Hele F rcinsızça bilmesinden 

" 

o kadar memnun olmuştu 
ki, öz oğlu gibi sevmekten 
kendini alamıyordu. Üç ar
kadaş başlarından geçenleri 
biribirlerine anlattılar. 

Ertesi sabah M\:stafa ~a
vuş uzun bir mektup yazdı, 
Türkber'in de annesine yaz
dığı mektubu vererek Ah -
dullahı çiftliğe gönderdi. 
Kendisi çocukla birlikte 
T umbuktu'ya gidecek ve o
rada bıraktığı işleri tamam -
layarak çiftliğe dönecekti. 
ikindiye doğru yola çıkacak
lardı. Daha heni.iz öğle ol -
mamıştt. Tiirkber yanına ge 
lerek df'di ki: 

- Çavuş benim canım 
sıkılıyor. ikindiye kadar böy 
le ~ kolu bağlı mı duracağız? 

·- Peki ne yapmamJZJ 
istiyorsun? 

- Bilmem, biraz etrafı 
gezsek fena olmaz. 

- Kampdan uzaklaşma
mak şartile gezebilirsin. A
ma sakın uzağa gitmek yok. 

- Ne münasebeti Çek
tiklerimiz elvermedi mi? 

Türkber, sonsuz çölü sey. 
retmeğe dalmıştı. Beyazla -
ra bürünmüş, ' sırtında koca 
bir bohça taşıyan bir zenci 
karşısµıa çıktı. Bozuk bir 
Fransızca ile sordu: 

- Buradan kasabaya gi
dilir mi? 

- Gidilir ama burası as
kerler durağıdır, dilencilerin 
geçmesine izin vermezler. 

- Ben dilenci değil, satı-


