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Biiyük ônder Aıaıürl: 

Başvekil 

Dünkü KURUN 
ela da yazdığı-

miz sıibi, zaman 
zaman çok tuhaf 
bir haletirUhiye • 
nin tesiri altın· 
da kalan Bulaar 
mealektatlanmız 
Türklük aleyhi • 
ne atıp tutmayı 

bir anane haline 
getirmiılerdir. 

Bulgar gençli • 
8<J§t•ekilimi~ General ismet lnönü ğine yeni hedef· 

•ı111ntıııııı111111ıııııı111111ıııııı1uuıı•"ıı111111ıtıııı1ıııııııııııı111ı11ıııı111111ıııffl\ ler ipretlerken, 
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Kolay evlenmek 

ve kolay ayrllmak 1 

'1rılıarririmiz Sadri 
Ertemin 

Oşaninanın 
'9enişletilmesi,, 

.ıııu etrafındaki 
cr.ıısını işaretler 

•• sırt ununda 
okuyunuz 
!Ycı.ııaa s inoi 11411'/atlaJ. 

Sagıfa 
Yerınld •J1m1Zde 

Koltuk değnelıll 
11l111endUf er 

Yazan: 

Hekkı 8Uha Gezgin 

-· 
Gülünç 

korkuluklar 
En bilgillı devletler bile 
borç lıinde çdımaza 
sap tıklat ı halde 1 llrlı 

aözllnil tatmuıtar 

EntranatJ8n, oyunda 111· 
ipi 1e1mıanmıf bir zor
... gllll iti 11uru1tar• 
.. ırm ... f811ftyOP. 
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Dibi alqam geç "•'"'· Jııanb11l adliye dairetinin öniinJe, biriken loalabalıl:: 
Cea yiyen ve ıeııki/ edilertleri görmek illiyen merakWar! 

(Ya.ms 6 ıncı aayı/ada) 
• 

Mısır Milletler Cemi· 
yetine girdi 

Cenevre, 26 (Hıumi) - Millet· 
ler Cemiyeti uamblni bugiln toplan· 
mıt ve Türkiye Hariciye \ ·ekili aıamh 
le reialiiiPe eeçilmiftir. Mı-ırm cemi· 
1ete kabulü reye kenmuııur. etice
d~ Mnır Cenevre birliğine kabul e· 

dilıniıtir-

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Arıı• 
gerek al!amble rei11i gerek,• Türk de
}egeıJi aıf aliyle delegelere hoş ge-Mi· 
niz demiş 'e Mı ırın Akd~!'izde bir 
muvazene 'e ~tatükonun m•ıhaf aıan 
unıuru olabileceği ümidini izhar er 
lemiıtir, 
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ıarihgene tahrif edilerek.sip.er yapıı:yor Dünyada ne olup ne bitiyor 
~ora gazefesının gut- Rusya, ispanya, ita/ya, Almanya, Japonya 
t .. "' .. •• h ı · lngillerenin siyasi vaziyetleri ne saf hada ? ugu gaye şup e 1 ve logllizce Sunday Exprt'SS gazetesinin biltüo dünya siyasi 

düşmancadır... vaziyetini anlatan başmaka,ıesl: 
lngilizce Sunday Expreıı ga - Holandada bulunan Şelzf 

(Vstyaııı 1 incide) cıktan getirilen birkaç yüz Bulgann zetesinin bütün dünya siyasi vaz:i- Afrikadaki Kamerun araıi• 
Herhalde böyle (ulvi) bir dü- camilere tıkıldıklan doğru değildir. yetini anlatan bcqmakalesi: tiyor. 

şüncenin tesiri altında olacak ki Bunlan F'ılibeye getirirlerken ben ilk RUSYA: Almanya, ayni zamand• 
karşılarında muhakkak bir düşman önce köprünün başında, soma da letler Cemiyeti misakındatl• 
görmek isteyince, 500 yıllık eski haınanm yanındaki büyük çınar a· Dünyada ne olup bitiyor? Ba- tecavize karşı müşterek h• 
def terleri karıştırıyor ve çetecilik ğacmm bulunduğu kahvenin önün- zı memleketleri göze aldığımız geçmek,, maddesinin kaldı 
devrini yazan sayıfaları bularak bi- de bulunuyordum. Burası bilaha- vakit, bu suale cevap vermenin sını istiyor. 
zim aleyhimize ahkam çıkarmağa re Rumeli eyalet sobranyesi yapıl· güç olduğunu görüyoruz. Haki - Kısaca,.Almanya, garbi 
çalışıyorlar... Ama, fırlatılan zehir· mıştır. Bulunduğum yerden, ben, katler örtülü... pada bütün istediklerini 'le 
li oklar, Balkanlarda asırlarca hük- Filibeye getirilen Bulgarların, birkaç Mesela, Rusyada her mmtaka- metalibat;nı anlaşma yolile 
meden bir milletin temiz vicdanını hanın ahırlarına ne suretle tıkıldık- da yeni askeri konseyler kuruldu. istiyor. Şarki Avrupada iste 
kanatacakmış, dostluk duygularım lanm gördüm. Mijorkova ve Ma- Bunların azasından biri mahalli rini de, diğer usullerle elde 
rencide edecekmiş ve çok yakın takof ile birlikte zincire vurulmuş kumandandır, ikisi de Stalin ta - Sıalin için serbesti kazanmak arı 
maziye aid bazı unutulmaz yaraları olan Veliçkofun (Zindanlar namın· rafından tayin ediliyor. dadır. Gerçi, Milletler Ce 
•_] k · b ı B ı l k 1 kurtaracağına §Üphe yoktur. Ken· f k at>~ece mış, ura arı u gar mes e - daki eserinin 78 inci sayıfasmda Bu mese e üzerinde iki noktai misakı boş bir vesikadır, " 

1 d b.l d """l B l disi, İspanya icine büyük bir mu - '' taş anınızın umurun a 1 e egı ·· yazdığı gibi) zincire vurulan Bul - nazar var: azı arının sandığına ')' manyanın mütecavize karf 
Z U t ·b· b lt· b 1 B J k A b' vaffakıyet ümidile girmicti. Şim · rt ora ve "' ro gı 1 e 1 aş 1 u · garlar Panayır hanmm hayvan pa- göre, bu as erı ır diktatörlüktür. ')' dasız bir maniayı dahi, 0 

l · · · kl B l K l O d di bu iıte daha küçük bir muvaf- A ..,, gar gazete erının ara sıra yaptı an zan meydanına getirilmişlerdi. azı arı ızı r uyu Stalinin, kaldırmak istemesi, '1• .. 

b 1.. k J kl d b" · · k fakıyet uğruna kalıyor. deS u tür u taş ın ı ara mer ane ır Makgahan ile ıskarlerken mürek- komünist partısı ontrolü altına korkularını izale edecek 
k 1 k b 1 k k k 1 1 k Musaolininin ispanya işinden su Uta mu a e e etme ço ere er keb anket komisyonuna, o zaman daha kuvvete so tuğu kanaatini tıracak bir feydir. 
k. 1 k f d d çekilmesi ihtimaline iki sebep go··s va ı oma ta ve tara ımız an a Rusyanm lstanbul sefiri olan Graf besliyor. JAPONYA: 

· ı ] k d F k t t ·· 1 M l b' teriliyor: oy e yapıma ta ır. a a ccavuz- ğnatyef ginnemiştir. Komisyona uayyen o an ır ıey varsa, o 
l f l l ( l k d'k l 1) ispanyadaki askerlerin hal-er aza a§mca as anın tavşana ız- dahil olan Kinyaz Sertelef'tir. da, Stalinin ı tatör üğünün bii -

) d b. k ]"fi b l ki b yadaki ailelerile ihtilaf halinde masmı an ırır ır aç a a ceva Makgahan ile ıskarlerden evvel, tün diktatörü er gi i askere da· 
VC"rmek de bizim için farz olmakta· Sertelef Filibeye gelmiş bulunuyor- yanmasıdır. Orduya sahip olan a· bulunması. 
dır dam, memlekete sahiptir. O tak • · 2) İspanyadan çekilmesi için 

· du. Ben onu, mayıs ayı içinde k~ndisine bir mükafat vaadedil -
(Nisan ihtilalinden sonra) baş- Filibe sokaklannda dolaşırken biz_ dirde, Stalinin, kendisi askerleri -

lıklı makalesinde Zora gazetesi, bi- zat gönnüttüm. nin siyasi bakımdan §ayanı itimat 
ze yapılan tecavüzlerle çirkin keli- Bulgar çocukları ile delikanlı olmasını temin etmek istediğine 

miş bulunması. 

meleri, apaçık, hatta kerre içine al- kızlarının kelleleri bulunan sandık- hükmedilir. 
mağa lüzum ve ihtiyaç hissetmed~n lar Graf lğnatyef tarafından Aziz iSPANYA: 

Bu mükafat Habeşiatanın ltal· 
yaya ilhakının tanınmasıdır. Bu 
ilhakın nasıl olsa tanınması la -

basmıştır. Blagoy Dimitrof imzalı papya gösterilmi~ değildir. O va. 
olan bu saçma sapan (tarihi haki- kit işittiğimize nazaran, meselenin 
katleril) tercüme ederek aşağıya alı. hakikati şu suretle cereyan ebnittir: 
yoıuz ... 

Bu iftiralara müskit birer cevab 
teşkil edecek olan, meşhur T urkolog 
Lehistanlı Y osif Kabarda ile bizim 
yazılarımızı aynca yazacağız ... 

Zora gazetesinin 23 mayıs tarih
li ve (Nisan ihtilalinden sonra) baş
lıklı makalesinin tercümesi: 

"Ölenlerin cedvelini lstanbula 
haber eden kimdir - Kadın ve ço· 
cuk kafalarile dolu sandıklar - Fi
libedeki mevkuflar - Dedo Maksi-

' min hatıralarına bazı ilaveler ve dü-
zeltmeler ... ., 

"Bu ayın bir tarihli Zora gazete
sinde, bizim doğuıumuzdaki mü
cadelelere aid Minkofun yazdığı kıy. 
metli yazılarda bazı noksanlar var
dır. O zamanlan bilerek henüz 

ya§atan bir adam sıfatile ve hakika
tin tebellürü namına, bu noksanlan 
tamamlayıp düzeltmek isterim. 

Orta Balkanda 61 yıl önce yapı
lan isyanı bastmrken Türklerin yap
tığı (canavarlığa) aid ilk haberi, bir 
yerinde bizzat dercedip ilk haber ede 
nin A. Şopof olduğu bildirilmekte 

ise de, Şopof o zaman Antimin ka· 
tibi ve bir üniversite talebesi imi§. 
isyana aid malumatı toplayıp siste
me koyarak 80 sayıfalık bir proşür 
halinde nesreden ve bu broşürü An-

time, o da Dedo Maksime vermiı 
ve bu suretle Robert Kollej haber-
dar edilmiş imiş.,, 

Maamafih 1876 yılındaki hadise
lere aid verilen bu yeni tafsilattan 
(Dedo Maksimin tercümei halinin 
18 inci sayıfasmda görüldüğü gibi) 

ne Dedo metidi Kuseviç, ne Pı-ofe
sör Panaretova, ve hatta, ne de biz. 

zat Dedo Maksim malumatlar değil
dirler. 1876 yılmda ekzarhanede 
Şopof namında bir sekreter yoktu. 
Ben tebin edebilirim ki, o vakit ek

sarhanenin sekreterleri Görgi Tişef 
ile Görgi Gruyef ve O. Mihayilof 

Haci lvanço Pençeviçin de dahil 
bulunduğu ve paşalardan mürekkeb 
olarak lstanbu1dan gönderilen bir 
anket komisyonu Filibeye gelmi§tir. 
Bu komisyon isyan hareketinin vu
ku bulduğu bütün yerleri dola~ıp 

görmüştür. 

Makgahan, Sertelef ve ıskayler· 
in de i;tirak etliği ve Filibe hükU
met konağı binasında toplanan an
ket komisyonunun bir içtimamda 
Türk murahhaslan: 

"Eğer bir hadise vuku bulmupa, 
buna sebeb olanlar Bulgarlardır, 
çünkü devlete kartı isyan ebnişler
dir.,, 

Demeleri üzerine, Makgaham 
yerinden kalkarak Bulgar çocukla

rile delikanlı lazlarm kesik kellelerinin 
içinde bulunduğu dolu sandıkları 
masanın üzerine nümayi§kirane bir 
surette koyarak paplara hitaben §U 

sözleri söylemittir: 

"Bunlar da asi midirler?,, / 
Mudhiş bir sahne olmu§, paplar

dan bazdan hu feci sahne karıısm· 
da dü~üp bayılmıılar, bazıları da 
fenalık geçirmişlerdir.,, 

Dedo Panarete kalmıt olsaydı, 
Türklerin (zulmü) hakkında hiç bir 
yere malfunat verilemiyecekti. 
Türklerin (canavarlık) larmı Ro· 
bert Kollejdeki profesörlere izah e· 
den, Dedo Melodidir .. ,, 

.. UçUncU makale yarın -

Valiler Ankarada 

Ankara, 26 (Telefonla) - Ma
li yılbaşı münasebetile birçok va· 
liler şehrimizde bulunmakta ve vi
layetlerine ait bazı işleri alakalı 
V ~kaletlerde takip etmektedir -
ler. 

idiler. ı 
Zincirlere vurulmuş olarak Pazar-

Bu arada, Kocaeli valisi B. Ha· 
lit, Çoruh valisi B. Refik, Kütah· 
ya valisi B. Sedat, Samsun valisi 
B. Fuat, Kırklareli valisi B. Hasip 
ve Edirne valisi B. Osman Şahin 
ıehrimizde bulunmaktadır. 

Gelelim ispanyaya ... Orada ne 
olup bitiyor? Üç unsur itibarını 
kaybetti: 

1) Kaballero. latifa etmiştir. 
Niçin? Çiinkil, ehliyfl'tai7 ola ra 'k 

telakki edildi. 
2) Franko. O hala yerinde ka -

lıyor. Neden? Çünkü, o da işinin 
ehli değilse de, diktatördür. Ve 
naehil bir otokrattan kurtulmak 
daima naehil bir demokrattan kur 
tulmaktan zordur. 

3) ltalyan askerleri. Bunların 
ehil olup olmadıkları hakkında 
mütalealar değişiyor. İtalyan as · 
kerlerinin İspanyada kalacakları
nı veya gideceklerini kimse bil -
miyor. 

ITALYA: 

Mussolininin, ispanyadaki as -
kerlerini geri çağıracağı rivayet 
ediliyor. Buna muvaffak olduğu 
takdirde kendisinin memnun ka -
lacağma ve bu şekilde vaziyeti 

zımgelecektir. 

ALMANYA: 

Almanların, lngiltere, Amerika, 
Fransa ile teşrikimesai edecekleri 
ileri sürülüyor. Ancak buna mu · 
kabil Danzig'i (ve .şimdi Belçika-
da bulunan) Open ve Malmedi'yi 

Bsld ispanya Bn~ı:cldli K ıl)(llcro 

Günlerin peşinden: 

MahkOmlar saz. ça
lamaz mı? 

Adliye bütçesinin mi.izakeresi sırasında Afyon saylavı B. Türker 
söz söylerken İmrali adasındaki ağırceza mahkumlarından da bahs

ederek: 
- Bunlar arasında on sekiz seneye mahkum bir adam varmış ki 

saz çalıyormuş. Bu nasıl olur?. Böyle bir hale nasıl müsaade edili
yor?. lmrali adası bir zevk ve eğlence yeri midir?,, 

Dedi. Saracoğlu Şükrü de: 
- Evet, lmrali adasında böyle bir on sekiz sene mahkumu var· 

dır. Saz çaldığı da doğrudur. Fakat bu adam Sabahtan akşama 
kadar şirtdetli bir nezaret altında çalışıyor. Muayyen bir zamanda 
yemek yiyor, muayyen saatlerde yatıp kalkıyor. Diğer mahkum
lar için mecburi olan usullere riayet ediyor. Arada boş istirahat za· 
mam bulunca da eline sazını alıp çalıyor. Ben bunda şikayet edecek 
bir cihet görmüyorum. Bilakis ağırceza mahkiımlannın ruhlarını 
musiki ile terbiye etmelerinde içtimai bir fayda görüyorum.,. 

Diye cevab verdi. Meclis azaları da Adliye Vekiline hak verdi. 
Bu suretle ağırceza mahkumlarının saz çalabilecekleri Yüksek Mec· 
lisin tasdikinden ve tasvibinden geçmi~ oldu. 

Hasan Kumçayı 

Japonya, bir zamanlar. 
yafayıı tarzını değiştirrnitl~· 
ri ve fark usulü §eyleri dei•f 
ler. Garp metotlarını aldıt.a~· 

Şimdi bu intibak kabıl~Y 
malik olan millet, bir ıe~ i 
değİ§tiriyor: Harici siyaıetı"t ••• Japonyanın aldığı yenı ı l 
met nedir? İngiltere ile dost 
Çine karşı şefkat ... 

Bunun sebebi nedir? Sebe · 
ki, İngiltere daha kuvvetleç 
Diğer taraftan lngiltere, 
kuvvetlenmesine, ona ikra:ıÇd~ 

• • 1 
Icnarak yardım etmıştır. .. 
.,ar4 ıı~ .:ı, .. -!a 1 uııarı ya~··ı-'et 
ta ve aanayiini tekemmul 
mektedir. 

Japonlar, eski usul hayatı, 
ğiştirdiler, çünkü onun işe 'ie 
madığını gördüler. lngiltere'i 

. . "e 
!' eski husumet siyasetını ""İft 
karşı taarruz fikrini de dd 
diler. Ayni .sebeple ... 

INGILTERE: 

· tini11 
Biz, Milletler Ceınıye ~ 

• w d w b' l'yorı.ıı· • ,; zımete ugra ıgını ı ı . 11" 

sıl? Çünkü Baıvekil Bald<1•: 
le söylüyor. Kendisi, ved~.11

5,., • • ' ıfl 
da, Milletler Cemiyetını ı1'' 
lunun ümitlerini yalancı ç 01 

'nk" d.. . e sebeP ., ve ı ısara uşmesın itti • 
bir teıekkül diye tarif et~jı ıı 

Ne yazık ki, diğer tng• j(İ bıS 
zırlarından bazılarında de"'d' 
lar kabinede kalmakta . ıJY' 
decektir - bu haber, aJcıs 
dırmıyor. ~ tde 

Hariciye Nazırımı:z 0i5i lıJ 
şimdi Cenevrededir. J{e~ .. jJ1 Y 

ld\fb• deJ' 
gilterede kalıp M. Ba ·ri e 
incilini tetkik etse daha ı 
di.,, d 

"',., 
Galatasarayhlar '4"1 ) ......- G' 

T l fol\ a .... ,~ 
Ankara, 26 ( e. e. J'i.iıtle ... ~ 

latasaray klübü Mıllı ·çiıı bıJI 
larına iştirak etmek J J:ııl 
Ankaraya gelmiştir. ıılcşr"d~,rl 

Galatasaraylılar A ,porc",, ~e' 
lunan arkadaıları "'~rk 3.,ıtıı1 eJıİ' 
yarın (bugün) Atatu )ı.kt"Jl'I f 

1
,f 

lenk koyacakla~.d~~· GıJ)lll~1~ .': 
lokantasında, butun itl11 fi 

ber ~e 
lıların ailelerile beril ·yşfel 
decekleri büyük bir ıı b"I~' 
lecektir. ftt•11 ·bil · 

Galatasaraylılar, 501 tt• ı,<' 
d 1111Jfl •·ı"" • olduğu gibi, ata yo tll,. p~' 

.. . . . 1 t e gw e ye t ttl nunu ışga e nı hi.ir• ı 

için hep birlikte teı~ 
. 1 rdıt· 

ğa karar vermıt e 
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............. ' /' 

Hayrullah Efe.ndlnin 
--------~--------~------~------~----------------------------------~ 

Boşanmanın genişletilmesi 
Avrupa seyahatnamesi ._. - --- - - - - - - - -

"Mahkemeye düşen insanların liamidin babasınin -
~babasının babası ! 

' ' hayatlarını idameye mecbur 
tutmak boş bir inattır,, ~~~o~ ettikçe lçra böyle keyfe milyeşa-

~bcı ·· ur elbet bu devlet padişalunı ~okya~a "[sviçreliler için iyi olan bir kanu
nun bizde de ilelebet tatbik 

edilmesine ne lü:!Um ımr ? ,, 

ulhak H · "d ' lil . . amı ın soysop 
· "k ·t&ının ~air oldluğunu söy
. 8e '. bu arada ağabeyisi Na· 
~ be )'ı~ P a.ris hakkında söyle -

&eyYlı de kaydetmİ§tik. Naıu· 
'ıit ı. . .' .~onr.aları Abdülhak H a -
4ıııı.. "ll)'ud .. ._ 
.. ~ Uıden, me§hur §air ol • 
~~ \'~ büyük memuriyetlere 1 
~rnn sonra da kardeşile bazı 
~illh !aka lar da bulunmı•ştl'r. 
--~~~ lk ~amit Lahey sefirl ici -

il ed ld' w. , k..t'd 1_ ı gı zaman Nasuhi 

'İt: eııne şu beyli y:lzın !!Ön 

Oldu ı· · L · h· ae ırı a ı 

l\Qptı herif külalıi 

~'&uhi '''ııi b· Bey burada Lahey keli· 
~ llyl ızdeki eski t a laffuz şekli· 
,.~ tak L h" 
1 

•ol\ra. .. a_ ı tek~indc yazdık -
~!}~ ıo't\ı ~ulahı kelırr.esini de ka· 
1 ~~kı· ıle ince okuyarak küla· 

ıttl •rıe k ~ I! lt •o maktadır ki bu su • 
ı..' hit~zirnat e dilplerinin iddia -
"11t İçj:fına olarak kafiyenin ku· 
>a... alın .. . . ld 

"'411 iki k . ayıp goz ıçın o uğu, 
~ ~ elırnenin ses itibarile ol· 

"ll'i~ b Yazılıtlan itibarile biri -

~'' .e~zemesinin kafiyeli sa -
\~1 ıçın kafi olduğu yolunda -

~eı:a~tainaza~ı terviç eder °" li· edır; belkı bu da Abdül 
~'d~tn~di kızdırmak için ihti -

li,t: tnııtir. 
C&uh· ~ ~e/ ~ey bir aralık İstanbul · 

~F11\d •nın yanında iken babası 

~
i .., .. an ç.ağırılmış, fakat val -
. Unteh H L. 'li . . a anımı kırmak ist e · 

, IÇın .. k ' d h, lb~ guç m ev ı c kalmıştı; 
~id:aebetlc kardeşi Abdülhak 

t lt: Yazdığı n:cktupla §U kıta 

&· 
t t 

&it fttQ/fQ b 4 fqrQ/ 11 abam kılar Javet, 
>a.ı tQn k ·a . Si) "\lq anam omc:z gı eyım. 
>l, ~ırı>ınır Nasuhi Bey le ,_ , 

'1 llard · · · eşım ne .. .• yıyeyım? 

. air d 
~ t~l\d onanmaya tesadüf eden 

~ ~e e, bakmışlar, Nasuhi Bey 
t tıe y tne§gul... Yanına gitmiş· 
~tal: 'Pıy d' · ~it '""!\it or ıye. . . Bır de ne 

'b. t~l b~! Nasuhi Bey büy~k ya -
.:"ti it l h ~rı l\t ev a yazmıf, kapının 
..... -· ~;1 ~eYİflı:rıa~a .. çalışıyor v: ke -
ıı.~ttllr 1 guluyormuş. Dikkatle 

\ıı ' ~"· ' levhanın üstünde Na ,-
1• "''n ·· 1 • · •oy edıği şu beyt ya -,, .. 

111 . • 
~lin ·· . ~ u ettıkçe icra böyle 
Q~ol keyle môyef a 

llr elbet bu devlet padi-

ıı.. ~-- §ahım çok YCJ§~! 
~it llhi B . 1\

1
; I' l eyın etrafına topla -

l "' d· ta.b b' .~ 1Yt he: ır yabancı gördü 
\lt."1ı1ı en etrafa bakınmağa 
\~ile "ar, Nasuhi Beye de "A-

rı~ "'aPıy ,, olur 0 rsunuz? demişler, 
.,.. Uz b" 1 ~~~ ~uhi n oy e şaka olur mu?,, 
t\l Ct\' bey kahkahalarla güle· 

\ Ca.n a 1 Vermiş: 
\. b-d· ıın, uz t "t ı~h a rnayınız sonun -

'Fı . ıtn k ' l\ı k' ço yaşa var ya, üst 
ı, ~1 ırn .. 
:'\ Qd\i]h gorecek !... 
tf~~ıı,h ~k Hamidin babası 
~~l~l\in b fendi idi; Hayrullah 
~ ~alla.bası Hekimbaşı Ab · 

~· t l t,ltt~dır; onun babası da 

' ~l\tl\ Sın Şükuhi Efendidir. 
~-"'ıl b ahi M ...__l Qc" f P ollanın oğlu 

'il~ .,, e end" d "ilkuh- 1 e bu Mehmet 
ı Ef d' . en ının el yazı -

sı ile yazılı bir mecmua var. Bu 

mecmuada Şükuhi Efendiden iti· 

haren Hamide kadar bütün sülale

nin el yazıları görülüyor. Bu ara· 
da Abdülhak Himit, büyük baba· 

sının babası Mebmet Emin Şüku -
hi Efendi için 22 mart 1927 tari -

hile ( Bir bayram gününe rastge· 

liyor) şu mısraları yazmış: 

Bu o mecmua ki vaılında bugün 
Olamaz lı er r.e dcıek biz z.aid. 
Sahibi zatı Şükıihi • mahlaı 
Dcdcmiıclir,. biz.e ondan vô.rid 
Hattı Jcıtiyle müzeyyen bu kitap 
Şimdi ahfadına olmuf ai.d. 
Di:eyor rı.:huna rahmet Haktan 
Oğlunun oğlur:un oğ:u Hômicl. 

Yine hu mecmuada Abdülhak 

Hamidin büyük babası Abdülhak 

Molla iç in yazdığı f\J mısralar da 

görülüyor: 

lkiyüzbircle gclmiJ ôlemc tam 
Ceddi pakim cenabı Abdülhak; 
lJende etmif onun hayatı cl<!vam, 
Ona yahut ben olmu§um mülhak. 
Düfünen Jer bugün benimle onu: 
Bir sabi ceddin ihtiyar torunu! 

Abdülhak Molla genç y:ıfında 
öl:ı:üştü; Hamidin büyük b~buın· 
dan bahsederken sabi kelimesini 

kullanmaaı buna iıarettir; Abdül· 
hak Mollanın Hekimbatı olduktan 
.ooıarn saraydaki ~czanenin kapı • 

sına: 

Ne araıan bulunur mevte deva
dan gayri 

Mısraını yazdırdığı methur -

dur; reçete kağıtlarının üıtünde 

de: 

Çareıaz. ola hakimi mutlalı, 
Bula her derde deva AbJiilhak. 
Mısraları yazılı imif. 

Bu şair babanın tair oğlu Hay· 

rullah Efendinin gayrimatbu Av· 

rupa seyahatnamesinde ıon ıabi -

f el eri "müellifin efkirımabsuıa 
sı,, t~kil ediyor. Bu kısımda Hay
rullah Efendinin vatanperverliği 
şiddetle tebarüz etmektedir. Av • 
rupa ile 0 zamanki Türkiyenin mu 

kayesesi, muharririn duyduğu te· 
cssür ve müterakki bir Türkiyeyt 

karşı tehauürü pek kuvvetle ifa-

de ediJ.m.iştir. 
Senih Mümtcu 

Bo~anmanın scni;:lctilınc-i ankt:ti · 

miz lıakkında hıı:;iiıı ele k .ııl ın ;n 11· 

katlıırıınızdan H a yım irliıl \~ ııııın 
'ercli~i ccrnhı koyu) oruz. Kadın hu
kuk.,;u f.özlcriııcl<'n ,le anla~ ı laı·a~ ı ii· 

7.Crc bo~annıaııırı kolıı) l a~tı rılına-1111 
j .. tenıektcdir. 

Ilayan lrliil \ 1111 ıl iyor ki: 
··- Malık"nıe kapr-ıu a ılii ~c ıı ik: 

in~anı mii .. terek lı ıwat l ıırın ı i\lamr ' • ~ . . 
ıııec-hur tutnrnk kanunun lıo~ hir ttı· 
anniidiidiir. Öyle hir aile ta:.a'' ıır 
ediniz ki iztırahlarından ii~iiıı r ii l. ir 

~ahı:;a hah11ediyılr, lıütiin husıı~i~ r ı· 
)erini mahkcmc-de tr.~hir rıliyorl a r. 
Artık böyle bir ailede huzur ' e ra

hat kalır mı? 
Aile birliği dcııırl. . hir !:a lı altm:ı 

g · rip )·c-ınck , ic;mek, ça lışınak ılr~İ 1 • 
dir. fzcli,·ac; lıi!-İ ' c fikirl erin hirl c~
mcı-İ tl f'ınektir. l ıcfo· ac; iki insanın ü· 

miirlcrinin ılc,·a ıııı ıııiiddet İn l'e on ıı
na kadar manen ıınl a~nıı~ bir ha lıl c 
ya~anıa!arı <lcrıı cktir. Ya~ayı~l arını 
hirle~lirf'nler hirihirl er inin en yakın 
arkadaşlarıdır. Hayatın herhangi hi r 

Eaflıasın<la ba~ı dara ılii~rn imanırı 
yahud derdini ac;mak iizcre ilk nıii · 
raraat e<1Ct't~~i ılo.5ttıclıır. Do~t lııkla rı 
eıma~mdaki hını1.1iwtlf':ri hir hack:r . ~ 

I 
t' 

i ..tıil t.sım 

~ ~ -~ 

sına açarak ka<lar arkaıla;l ıkl arı lıo
zulan bir aile hirliğ: ııin idanıcs ıııe ı 

hence lüıuın ) oktur. 

Bir çi/I arlıh a11- ı 
laşanıayacah bir 
ı·aziyete geldih
teıı sonra bunla
rın bir çatı altın
da tekrar birleş
nı. Jlerinde isıar 
doğrll değildir. 
Biıçok erkek ar-
h adaşlar ım dan 
duyuyoı ıını : Bo- ı 
şanmanın zorlu
ğu kaı şıs11ıcl e ev
lenmekten kor- ı 

.__....-.k=-ııgoı lar. -~ 

Bugünkii nıevzuatmıız f ı., içrcclr rı 
alınmıştır. f ıı,· içrelilcrin katıılik dini· 

ne mensuh olılııklarırıdan onula ka- ' 

nun talakı kabul etmiyor. Oracla bw 

fannıa tarafeynin riza ıntlan zivaılc 
~imdi bizde olduğu gibi h akim~ , ·e· 

rilmiştir. Kanunlar mahalli an'ane· 

lerin me,·zuat haline gt>lıni ~ bir ~rk· 
lidir. fs,· iı;reliler için iyi olan hir k.ı
nunun muhakkak bizde de il<• lcheıl 
tatbik edilmee.ine ne lüzum 'ar? 

<lir. ı\ıwak im 'aZ İ) ı·ıt .- katlının ın.t~· 

1
)ur olrııaıııa : için l ı iikiiııılcr konul · 

111 alulır. Bi zıle kaılınlar f'k t>riyctk 

ıııibtalı ı. il ılcği l , ııı fü:ıdıliktir Bu iti

lııırla kadının lı akkı giizc tilııı r.l iıl ir. 
E\'elenme nasıl kolaysa ho~anı ıı .ı 

da ayni fekil<le kolayla,.t ırılmalulır. 
Laakal ~u şekilıle olınalıclır. Taraf e' n 
hakime gidip ayrılmak i~trıl i klerini 
hildirirlerııe bu istek tcst·il edilip ta· 

lika karar 'erilmelitlir. 

Bofannıayı taraflanlan hiri i ı, te r~e 
nziyet hakim taraf rıulan tetkik eıli· 

lip gene ho~anma kararı 'erilmeli· 

Hir t;ifı arlık nnl a,.a ınıyaruk bir 

,azi) ctc gr l ı l ikteıı twııra hunların hir 
c;aıı alıınıl a tckrnr lıirlı•ı;ııwleri nılc 

1
, ar ılo~rıı ılt·~i lı li r. B ııı;iiıı lı irilıiı-

)cr ini i ı cınc) ip nyrı lan lıır o lu r:ıa lııın 
lar genf' c' l cnchil" rlı•r. Birçok "rkt•k 

arkaıla ... J arıımlan dın m urııııı : l:o"afl" 
.t .. • .. 

manın zorlıı~ıı k ıt rf1 1"1 1111l :t "' lcnım·k· 

Ortaokullarda talebe niçin muvaffak olamıyor? 
isminin yazılmasını istemeyen bir öğretmen diyor ki : 

"ilkokullarda kontrol yok,, 
Ortaokullarda çocuklar niçin mu· 

va ffak olamıyor? Anketimize latan· 

b ı 1
. . .. - tmenlerinden biri §U 

u ısesı ogre 
cevabı vermistir: 

.. _ ilkokulların l • 2, 3, 4 Ün· 

fl da 
· "h yoktur. Sınıf 

cu sını arın ımtı an 

k · ı· d a· sınıfm bütün teş ı atı var ır. ır 

d ı .. b ' .. w tmen okutur. ilk 
ers erını ır ogre 

okullarda kontrol yoktur : muallim 
bay ve bayan bilaistisna hepsini ge· 

cirir. Kalan cocuklar becerikli de· 

~ild ir. Meselfı. aptal çocuk terbi

yeli ise sınıf geçer. Zeki. fımarık . 
haşarı Ye ısyankar çocuk sınıfta ka· 

lıyor. Son zamanlarda be§inci 
91 

• 

Çocuklar istisnasız 
geçirilir. ilkokul 
imtihanlarında orta 
okul öğretmenleri 
de bulunmalıdır. 
nıflarda da imtihan yapılmaktadır. 

Halbuki bu imtihanı gene ken

di aralarında yaparlar ve yukarıdn 
ıöylediğim evsafı haiz çocukla r, ya· 

ni apta l ve uslu çocukla r sınıf ge • 

çrr... Birkaç kişiden maada hepsi 

bilaistisna terfi eder. 
Bunun çaresi ola rak ilkokul im· 

tihanlarının ortaokul öğretmenleri · 
nin işti rakilc yapılması lazımdır. 
Bundan başka ilkokullardan gelen 
çocukların semt semt, başka başka 
derslerden kuvvetli oldukları yapı· 
lan tccriibelerden anlaşılmıştır. Bu
nun sebebi de sınıf öğretmenlerin in 
başka başka derslerde ihtisas sahibi 

olmasıdır. Halbuki öğretmen bü · 

tiin dersleri okutmakla mükeİlcf-
tir !,. 

kll korl .. ıı' urlar\<' lwk.ir k.ılt, or':ır . ., . . 
Biz.it•, \\ rupıııla lıillııı .. ,,,ı :;ııııal 

ıııcıııkk\'llı•riııılc oldıı~u gilıi ccn.İ· 
) et lı:ıyntı lll'niiz t:ımnıııilc \İkllll lıııl 
ıııauıı,.t ır. Orntl.ı grıu; l..ız \C cıkf•klt ı 
hi rihirlcrilc lııı) li ıııiiıhlı•t .ırk.ııl.ı·ltk 
ellikten :.ıırıra c' !enirler. Bııııl.11 c,
lcıııııt•ılrıı C\ ' rl lıirilıirl,· riııiıı k.ır.ık
ınlniııi İ) icr lıiltliklı· riııdı·ıı nil<' lıır
lik lNi urnıı ıııiiıltlrt ıh'' 11111 cıleı. 

Bi1.dc i~e. l ıillıa .. a ~rlıiı lcrıle .. , . 

lt- ı ırrı klrr lıiril.irlrrilf' ııi,,anlaıurl.ır. 
k ı~a lıi; ıııiiıldı•I onın dn rdrııirlt•r. 
Ni~:ııı lılık ıle' rr inde iki i ılc lıiitiin 
ku urlurıııı z,.nklarl.ır. hiı ilıirleriııc fı· 
~mııi ılcrcl'cdc İ) i g;iriiııııır) r nçlı~ll'
'ar. Fakat ... c' lenılikt<'ll ı::oıırn lıiitiın 
lı:ıkiknl mc)'l:ınn çık:ır. Birihirlrrılt· 
lıir rııı hile ya,•) :ıını~ nr:ık lı:ılr ı;cliı-

ler ... 
Eğrr lıir ııilrılr çoe11k ) ok a hını· 

) arın ltcmcu :ı) rılııınlarııı.ı kaı :ır 'c· 

ri lıııes i çok ~erimle hir Jı.ırtkrı olıır. 
\ ncak ailellc çocuk 'nrı,a o ıımı:m 

, nzİ)CI ılr~i~ir. Çoluk ·oı·ıık l'ıtlıihi 
olınıı , lıir ı,;ift artık )nnuları için )'1" 

~ı) orlar ılcnırkt ir. (ocııklnrıııııı ııırn
f u:ıLİ, i tiklıal i halrnıı 11111.ııı lıirı;ok ta· 
biatlrriııı leıı 'nzc;cçmİ) c, ııııi.,terrk ha 

yatlnrıııı idame} c rnr<·lıurılııı hır. 
Bir ÇO\.,uk ta •'"ur cıliniz ki nıı

nr.si ' c lı alıaııı ı::ı~ılır. raknt o •:ocıık 
hir ııilc ym a .. ıı11lnıı rıı,;ıkt.ı knlıın;tır. 
Bıı hal çocıı~ıııı alılfıkıııı , k.ır.ıktrr ,.c 
ıııor:ılini lıoı:.ır. 

H rnı c' lı•ıı ıııek 1..ıtcıı f.ır:ıljnl dc-
~i l ıııiıl i r? f ı;tİ) crrk c' lcıırnlrr ) ııknr 
da tla E>İİ) lı--ılii;iııı gilıi rıilc lıirliklcri· 
ııiıı tmnılı•ti, çornkl:ırınııı İ•tikhnli i· 
çin 1 ii~ iik fr.r:ıı;at ı;ii·terınr)<" nıcl'lııır 
ı lıı rl ar. Bıııı11 yııpaıııı. anl.ırın. lıiri
lı irlı•rile gc'ı:İncnıİ) rrck olanl.ıı ı ııtii~· 
trrrk ya :tllll) n idınr l'tmel, lıence 
ı l ıı~nı drği l ıl i r ..• 

IJ/U IT/7. ıu 
Oiiıık ii ~azl'IPnıİ7ılP iııti~nr rılC'n 

aıık..tlcriıııizılı· iL ll nkkı \rif, c H. l ı; 

111
ail Kı•ıııH I Ellıiriıı foıoğraflıırı ı .ıa· 

kine ıl :ı irrıııizıkki lıir ~ mılı-:lrk nrti· 

re i olarak .ı .. ~i~ik k1111ıım~ıur. oı..u
),ıhıl arı rıı ızdıııı iıiznr rderiz. 

Allş veriş 
Diiıı pİ) :ı"n) :ı 61 :l ton lııı~ıl:ı'. 60 

ton ı;a\11.ır, l :> toıı ıırpa. 2:~ toıı 1111, 

20 to ıı pC) ıı ir, 1 ıoıı ku~:ır, :\ 1011 ) :ı· 

pak ı:;r.l ııı i:;:ti r. 
Zahire hıır8n mıl.ı ~ mıııt•aı.. l ııığ-

ıl :ı) 6, 7 .!l • 6,:-\~ ... rrt hıığtl.ı) 6.~ -

6,10. a rpa J.!l. ı·ıınl:ır .ıt,15. pılaf 
4,:l:J, U!'Utll ] 5.2:i. kıı~)elllİ 10. l ;l, t ir 

tik ıııııl 1 JO • 112. tiftik ılrri 1110. )H" 

pak 58. pr)ııİr lıı·)·IZ 2:\.!l · 27.20 

kıırıı-;hııı ımtılıııı~tır. 1 toıı ic; frıulık 
ilırn~ cıl ilıııi~ıir. 

D111 p i) n .. ıııla hu~ll.ı~ 1 j, l'rpol 

6,67. Şikngo :i,fı9. \ ipipı--k :i.'JH. :ır· 
Jı.I Am er" ·1.fl(ı. 1111-ır ( oıuh.ı :~.8tı , 
kcteıı ıolıuım ı H,08. fıııılık l; llaın· 
h ıı rg 92. CJ:~, fıııılrk K llaııılııııg 9:!, 
9:\ kıırıı ~tnn ı.:ııı l ıııı~lff. 

vuayet bUtçererl 
Ankara, 26 (T e lefonla) - Da · 

hiliye Vekale t inde teşkil edilmit 

olan komisyon vilayet bütçeleri ü· 
zerindeki tetkiklerine devam e t • 

mektedir. K omisyon A nk ara , 

Karı, Muı, Van, Ağrı, Urfa, Bur

dur, ve Sam sun vilayetleri bütçe -

leri üze r in d eki tetkiklerini b itir • 

mittir. 
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Bütçe müzakereleri devam ediyor 
........_.~ -- ,_. ,_., ~- - ~ - lsnıet İnönü digoı ki: 

Balkan müttefik devle 
)erinin Balkanlardak 
hudutları bir tektir 

Maarif ve Nafıa Hatay meselesi 
Cenevrede kat'I ,ekllde 

ne:ıceıendl rllecek 
(tJstyaııı ı. incide) 

Bütçeleri dün müzakere olundu, 
vekiller izahat verdiler 

nkara. 26 (Hususi) - Bugün/ 
J\1'•cl i tc Maarif 'e ~ r nfia hütçelcri 
nıiizakcrc olun mu§ ~ c hu miina ebet· 

le Maarif 'ekili H. Snfft•f \rıkan'Jal 

İsmet İnönü, Yugoslavyadan ge
çerken Gevgili istasyonunda Poli
tika gazetesinin muhabirine fU be
yanatta bulunmuıtur: 

Elen hükumeti reisi General l\le· 
taksas Türkiye r<'İ~İcüııılnıı·ıına tele· 
fonla Elen milletinın hi lcrine tereli 
man olan aşağıdaki ce' abı :arzetmİıf 
tir: 

Atina, 26 (Hususi) -: ak 
limiz şerefine verilen di.ıtı bı 
ziyafette General Metaksa5 

tuk söylemiş ve bu nutukta 

sa şöyle demiıtir: 
lttifalmmzm, değeri e 

bıilanık olan bu bölgeye . 
yatıpna ve sükiin ile ölçü 
barıs unsuru olan Balkan 
al:di~i mühim surette kola . 
ğı göz önünde tutulunca b~ 
km, emniyetin teşkiline 0 

dunını kayda ihtiyaç var A 

Tafia 'ekili B. Ali Çetinkaya izahat 
,·ermi§lcrdir. 

:\lnarif \?<'kilimiz, hu S!''ıeki ma· 

arif lıiitcc,inin geçen senekinden 
2.300.000 Jir.ı fazla olduğunu, hunn 
ınukahil tahsil çağında bulunan ço· 
cukform gitıik~e· arttrğmı .:ö.> Jemiştir. 

Yekilin 'erdiği m:ı]fımata göre Ü
nh erııitede tnlehe adedi. ilk te~isintfc 
3.000 iken lıngiin 5.000 c , akındır. 

:\Jektcplnde fizik · kinıy:ı lalıora
tm arları için Iıiitçede 300.0!)0 1ira: 
yapı 'c hina i~1cri için de 600.000 li· 
ra R) l'ılııu~tır. 

Tanrif \ekili li elerin kaç scnr. 
olma ı nıc~ele ine temas eıd: rck. hu
nun, uzun ll'tkiklerden so.11 a, bizim 
f'!\' elrc l(' lıit ettiğimiz l] senenin 
mm af ık olduğunun görül<liiiHinii; es
ki CJ erlerimizi konımnk irin tedbir-

> 

]er nluıclı~mı Ö)lemi~ ve hu cümle-
den olı.rak i tanhuldaki hcdc-=tanm 
hu ene tamirine ha~lamlaı-ağını ilii· 
'c ctrni.~tir. 

KÖl i'N OKUTULMASI 
B. Saffet \rıkan, lıun lan onra 

m. ft>dri sata f;l'r;rrrk ~öyle clrıni~tir: 
"t'l tırla.Jar. ec;aı; i., köyii nkutm k 

i idir. lfrpi'rlizf' tnkclinı olunan şu 
pmıılada göriiliir ki, niifm=uınuzun 
3.i?9.000 ni kaı;abn 'e f"Mrlcrimiz

dir. iifu ları 220 den f.ızla olan 
kih 1"rdr !!.388.000, niifu101Jrı 400 -
:ınrı ara mcln hulunnn kö) ]enle 
3.1 n.ooo 'ntn.nda. oturiJu~u Jınlcle, 
niifuc;ları 400 ,Jen n~ıığı o!an 3!! hin 
kii) el<' 6.836.000 'atnndn ... ı<nız lnıl ıın· 
ınaktnrlır. Bizim ıılifu u 800 <len faz-
la olan kii) lrr<lr hrş sınıflı ıııcktelı 

• ın"lk {!~~ l'ıııizdir. Arımın niifo-=u 
100 - 800 arn .. mcla lnılunau kiiylcrdr. 

bir l<öyde büyük 
bir yangın 

Ankara. 26 (Telefon1J) - 1'o · 

ynnm en hü) iik kiiylcrin<l"'n )ıjrj o-

lan Sakal kürü11<lc hüyiik bir yangm 
çıkmış 'e 500 niifuı:ı n~ıkt:.ı kalını tır. 

l 00 c' in ) andığı, yungmm hala .de· 
vam ettiği Dahiliye V:ek3letinc gelen 
hahrrlerrlen mıla§ılmakta,Jrr. 

Yali ) angm yrrine gitmh ve köye 
itfai~ c gi.inderilnıi~tir. Kızılay aı;ıkta 
knlanlnrrı ) ardnn gündermi .tir. 

Son grlcn lıahcrlt~re giire. yangının 
"ündiirültn('ı;ine ı;nlı ılınakıN1ır. 

her iki 'eyıı Uç kii) e isabet <:tmck ü· 

zere lıeıı: sınıflı ;nekteh ynpmak inı
kanmı ara~tıraca~ız. 

HUSUSi LtSELER MESELESİ 
Huıuıi liıelerin tahadetname· 

leri meselesine ııelince; arkadaş· 
lar, bunları gayet ada tef tiıe tabi 
tutuyoruz. Bunda hiç ıüphe yok
tur. Emin olabilirsiniz. 

Maarif Vekilimiz bundan son· 
ra diğer meseleleri de izah et~iş 
ve sözlerine nihayet vermiştir. 

NAFJA VEKiLiNİN iZAHA Ti 
Nafia Vekileti b\itçeıinin mü -

zakereıi münaaebetile ileri ıürü -
len mütalealara da Vekil 8. Ali 
Çetinkaya cevap vermit ve bilhas· 
sa demiryolu ıiyaaetine temas c -
derek ıöyle demiştir: 

Bilhassa Sivas - Erzurum hat
tı ile meıgulüz. Bu yol malumu 
aliniz, vatanın anahattı, esaslı bir 
damarıdır. Bu itibarladır ki bü ·ı 
tün faaliyetimizi bu hat üzerinde 
teksif ettik. Bu ıene 12 milyon li
ra nakit para sarf edilecektir. Bu 
mikdar bütçemizin mühim bir pa

rası olduğu içindir ki, sureti mah
susada zikrediyorum. Sıvastan Çe 
tinkayaya kadar olan kısmı açtı -
ğımızı hatırlarsınız. Çetinkaya -
dan Divrigiye kadar takriben 70 

.kilometrelik mesafe vardır. Bu se
ne eylUle kadar burasını bitiriyo
ruz. Yine bu mali sene zarfında 
Ilıç'a kadar varacağız. 

Nafia Vekili bundan sonra köp 
rüler ve diğer in!aata geçmiş ve 
izahat vermiıtir. Bu izahata göre 
l<öprüJerin yekunu, kagir olarak, 
73 e baliğ olmuştur. Bunların 16 
sı 1936 da yapılmı!hr. 

B. Ali Çetinkaya, f evkaladc 
tahsisattan 31 milyon lira ayrılan 
ıu itlerinden bahsetınittir. 

Bu sene 25 bin 
muhacir gelecek 

Ankara, (Telefonla) - Is -
kan umum müdürlüğü bu sene 
memleketimize getirilecek mıA.a
cirler etrafındaki hazırlıkk.rr~a 
devam etmektedir. Muhacirlerin 
Bulgaristan ve Romanyadan mem 
leketimize getirilmesi için lazım 
olan :vapurlar tutulmuttur. 

"Ld P'k"' - on ra ve anste ı zıyaret· 

Jerimden memnun olarak dönüyo -
rum Hatay meselesi esas itibarile 
Milletler Ce:niy:eti tarafından hal • 
)edilmiştir. Mütehassıslar komiteai 
halen Ha.tayın müstakbel idaresine 
aid teferrüatı teabitle mefguldür. 
Mesele pek yalanda Tevfik Rüıtü 
Araslıı F r:ınsa h;;ıriciye nazın Delboı 
arasm:h kati surette intaç edi· 
Teccklir ... 

MESAİ BÜROSU MURAHHA
SIMIZ 

Cenevre, 26 (A.A.) - Anado
lu Ajansının hususi muhabirin
d.en: 

Türkiyenin Milletler Cemiyeti 
nezdindeki daimi ınurahası Necmed
din Sadık, 3 hazira,-ıda toplanacak 
olan beynelmilel mesai bürosunun 
senelik içtima devresinde Türkiyeyi 
temsil edecektir. 

-·----=-.---'====;;;;;-;,:-= 
Ziraat komb:nalarında 

Harit·e salıııah içill 
ınegva yetiştil i/ecek 

Ankara, (T.elefonla) - Zi -
raat Vekaleti bir kanunla te§kil e· 
dilen zirai kombinala.ı- üzerinde • 
ki çalışmalarına devam etmekte -
dir. 

Kurulacak kombinalar: icin ııi
pariş edilen traktör ve harman 
makineleri haziran ayı içinde tea
lim edilecektir. Kombinaların An 
kara vilayeti içindeki köylerimiz· 
de de kurulması kararlaıtrrılmıı · 
tır. 

Beldilet kombinalar direktör -
lü$ünün 1937 li:aclrosunu hazırla
mıştır. Kadro merkez teknik bü -
rosu, merkez idare bürosu ve tek· 
nik teşkilat olmak üzere üç kısma 
ayrılmı§hr. 

Teşkilat içinde lüzumu kadar 
makine ve su işleri mütehassısları, 
fen memurları, makinist ve trak -
lörcülcr ve bir kısım doktorlar var 
dır. 

Kombinaların, mıntaka.larında 
köylerin bütün ihtiyaç ve itlerile 
alakadar olacaklardır. Mıntaka' 
kadrolarında bu]unan mütehas -
ınslar köylüye tohum verecekler, 
bağcılık, meyvacılık, arıcılık, ta
vuk ve hayvancılık etrafında köy· 
lüyü tenvir edeceklerdir. 

Her mınlakaya bir radyo alı -
nacakf köylüye yararlı filmler ge
tirilerek gösterilecektir. 

lıkin umum müdürlüğü tara • 
f ından, muhacirlerin yerleri, iaşe 
ve ibaneleri, karantina zamanında 
görecekleri muameleler için icap 
eden hazırlıklar yapılmı§tır. 

Aynca her mıntakada, ihraç 
edilebilecek meyvalar için birer 
fidanlık ihdas edilecektir. Y ':1, Sovyet elçcsl geliyor 

\nkara. 26 (TcJefonln) - Yeııi 

SO\ y:.:ı hiiylik C'lçi i B. Ktu;;li hazirn

mn ha~mda şelırimfaC> gclerf'k '\'e Bii

) tik lillet :\forfüinin kapwıııa,m· 

dan Ünrl'l i tarihlerde Cümlıurrciııi· 
mizr jtimatnarnc ini tcl{(f ;nı cclccr.k· 
tir. 

Bu yıl ilk partide geçen •ene 
malını mülkünü satıp pa:Japortla
rınr alarak ıpem1eketimize gelmek 
üzere hazırlanmıt olanlar getiri • 
lecektir. 

Unlar fc.Edk olunuyor 
Ankara, 26 (Telefonla) - Sıh

hat ve ıç.1.imi Muavenet Vekaleti 
vilayet merkezlerinde İmal edil -
mektc olan ekmeklik unun haki -
ki evsaf mı tetkik etmek üzere vi
layetlerden un ve buğday nüınu -
neleri istemİ§tİr. 

Harfciye u:numı kitipllii 
Ankara. 26 (Telefonla) - Ha

riri)e \ rk:ileti 6İ~ aci lllÜ tcıarlığma 
t~) jn ~cJilrıı B. :\'mnan Hiht 1me· 

r.ıt-nt'io~lundan açık katarı Vekalet 
umumi katipliğine Tnhrnn lıü)i.ik el· 
!:İmiz R. Enis 'in ı av in eclil<'ı cği kll\. 
''etle SÖ} lenmektcdir. 

Bu sene Romanyadan 15 bin, 
Bulgaristandan 10 bin muhacir 
geleceği tahmin edilmektedir. Ge
lecek muhacirler tahmin edilen 
mikdarı doldurmadığı takdirde bu 
ıene vaziyetlerini ikmal edecek -
ler de getirilecektir. 

Muhacirlerin getirilmesi için 
vapurcularla mukavele imza edi -
lir edilmez nakliyata derhal baş -
]anılacaktır. Bu muamelenin ha -
ziranın onuna doğru bitirileceği 

Bu suretle memleketin her ta
rafında yapılmakta olan ekmekler 
için bir tek un nümunesi teıbiti 

düıünülmekte ve bunun tahakku -
kıına çaiııılmaktadır. 

ve nakliyatın 3 ayda ikmal olu -
nacağı alalrndarlarca söylenmekte 
dir. 

Rr.i.~iciimhurun mC'sajr 1.ı,rad" ha

::ır bulunanlara yiiksck se~l~ olww 

mu~tur. Bumda ha:::ır bulm•rın Wnı 

ordusu, donanması rn hmn l:uııı·,•tlf'

ri mümessilleri, Türkiyr Reisidim
hurrmun, F,f,.n lıi$siyatına ,.,, f:/Prı 

nı'illciinin karde~ millet hflklmı.la 
duydıığu derin ı:c bo::.ıılmı: tlo.~tluğo 
tam rnrcttc tel•abiil eden bu s(j::.Jt.ri 

lwr.~ı.~ında duydukları f,;;.,·:il: st•ı ·mci 

t·c !"'L'k n? lıeyccarıı arzed ·t!Pr. 

Btılknn drl'letfr.ri sırııı !ar111111 hir 

it'!.- h11dml te~hil rttiği huldmufo!..i 

beyarwtm.ı::; ilr, Rnll.-rm ,1 ı·toııtı /wr

mnl• ir,:in i.~birliği yaptığıı;ır: ~<'llf'/cr 
i<;irıdf•l:i biitün garrrtlcri,,.::irı trmr

lini tf'.~T.İ[ eden bir lıal.-i/; :it' 1 İİ<'ıul 

vcrmi~ bulunuyoruz. Bu, <• tlen•cc 

mr..'l 'ud ve o df'rc<'r lınkilwı dolu lıı r 

ifadedir l•i. lll<'llllchrtl<'rİmi:de b111111 

l<İ hnlbindt• lıi.~8ctmi_w'll Tw;f,ir himst• 
yol.tur. 

BAŞVEKfLIMIZ BUGÜN 
GELiYOR 

Başvekil General ismet fnönü, 
İngiltere, Fransa, Yugoslavya ,ve 
Yunanistanda muvaffakiyctli bir 
ııeyahatten sonra bugün Giineysu 
vapuru ile şehrimize gelecektir. 

General Jsmet Jnönü ile birlikte 
fngiltere Kralmm taç giyme merasi
mine iştirak etmiş olan General Ka
zım Urbay, Hmıraı ~ukru Ukan 
da gelecektir. 

Güneysu vapuru saat on ür:e 
dc:>ğru beklenmektedir. General İ s
met İnönü buradan doğruca Anka
raya giderek Reisicumhurumuz Bü
yük Önder Atatürke mülaki olacak
tır. 

YUNAN ERKANIHARBIYE 
REiSi iLE GÖRÜŞME 

~ Atina, 26 (Hususi) - Diin 
Türkiye Ba~vckilinin maiyetinde 
bulunan ordu kumandanlannclan 
Orgeneral Kazım Urbay Yunan er
kanı harbiye reiııini ziyaret ederek 
uzun boylu ı;törü~miişlerdir. 

iSMET lNöNÖ ATJNADAN 
AYRILIRKEN 

Atina, 26 (Hususi) - Türkiye 
Batvekili femet Jnönü diin gece ha
reket edecekleri t-.snada Yunan ga
zetecilerine aşağıdaki beyanatta bu
lunmuşlardır: 

Dost Yunan Başvekili, 
daki son görüşmelerden bah 
şöyle demiştir: 

Bugün yapbğmuz do•~ 
rüşmeler esnasında gerek iki 
leketi ve gerek Balkan }.ti. 

alakadar eden bütün mese 
kikine tevessül ve aramızda <il 
rüt birliği mevcud olduğuıııı 
memleket arasında mevcud 
sanüdü mü§ahede ve tesbit ~e 

Başvekilimiz, General !\ . 
.. 1 . b ı.diJ.:Jetl 

sın soz erıne ceva ve, 
tuklarında dcmiıııtir ki: 

ır ... 

Türk ve Yunan mille~. 
da asırlarca devam eden ~)idi• 
ler, kati bir dostluk ve pg " 
s1lmaz bir tqriki mesaiye rıı ~ 
olmuştur ve hiç tüphe yolı ,
intikal devresi, harb aon~utl ,J 
dikkate değer hidisclc~ını~. 
manevi kıymetli bir iıtıhal ~ 
tidada tahakkuku imkan••' .. 
menniye fa]ıid imisler cibi;. 
olan müşahidler, iki meınl ~ 
srndaki lC§riki muainin kıfl 
man ıçmde ıkı mıllet taratJJ 
kiki bir aevin~le karşıJanP1l! 
ğwıu ve milletler arasındaki 
.aebetlerin bir ittifaka rrıünD" 
ğunu görmediler mi? 
mevcud antant kordiyalın · 
ve değerini daima muhafa~; 
söylemek benim için bıı 
uvktir. 

Aı navutf11klllf, 

Asilerin ş~ 1 

öldürül~~~ı 
Tirau, 26 (A.A.) - ~·,... ~ı 

c(' ı 

liyc nazırı, f'on iı:. ·anlar . rİ'' 
Toto, <lün akı:;am K ıı,·clr:• ,r 
iamfannalar ile rnn a~ler, 01 

• ıanıl 
\•ukua ~elf'n hir çarpı~ 

ıııii ~liir. ~ 

Cim LtJnd06""~ 
Bir lnglHz şamPJr0 

majlOP e (.i111 I' 

Atina, 26 (il ıısıı::-i) ~ ... ...,,J1P'' 
1 . 1 .,,, ~ \ 

(Jn.. kcndcrırede ngı 
1 

:ofl'' · 
Kuntel'i retin lıir ı•iire:;tı•ı 1 1ı b1' 

~ " tll' JI 
ıııi .. ıir. 65 dakika Je' 8111

• tefli ,t 
t 'ki ' 

ıııt>k tclı 1 il cs.int• ınarııı k:J 

"Burada kaldığım kısa müddet 
çok 1ev.imli olmuş ve dostluğumuza 
olan itimad ve emniyetimi takviye 
etmif tir. Ba9vekiliniz General Me
tabu çok değerli ve kıymetli bir 
devlet adamıdır. Kral tarafından 

kabul edihnek ıerefine nail oldum. 
Memleketimiz hakkında pek umimi 
ve doitane hiuiyat beslemektedir
ler. Yunan ahafisi tarafmdan hak
kımda gös~erilen hararetli hüıınü ka
buklen dolayı pek mütetekkirim. 
Y unaniatan halkınm iyHiği b:Z:im 
halkanız için de iyilik olcluğuna da
ir olan kanaatim katidir.,, 

ı·e~ e,.,na .. ınıln Londcı!'?:1 ırı••;'1'' 

4lflllff11111111t111ırUJ11Utı1111Ufllll~ k 
•• 

Atatıır •"' 

Türkiye ba§vekili sözlerinin so
nunda Yunanistanın büyiik devlet
lere karşı Türkiye ve Yugoslavya 
gibi müstakil bir politika takib et
mediğini bazı develtler tarafından 
tebliğe memur edildiği hakkında 
çıkarılan §ayialan tekzib ederek kat
iyen böyle bir meselenin mevcud 
olmadığım söylemiştir. 

iKi DOST DEVLET BAŞVEKIU. 
N1N NUTUKLARI 

"''"";.J Maar(f cemıyell ,,,,,. .. 
Ferinin mo .. "'11,r ~~ 

f e,rıt eli 9Ut 1 ) ,,,,,. rı 

f oııl• "" .. Ankara, 26 (Tch~ .. 
11 

1•',.. , dtr: 
Ondcr \ tatiirk, bugu (ııt'l-"~rı 
ceınİ)'cti mektepleri t~e ,e~~'' 
yılının sonu miina!ld~~ e"'11 

11
,. ''. 

olan nıii nmerr.yi te~rıde" ,f' fi' 
Atatürk, Halke' 1~. ,ııı~Ji1' 

ınekteh ıııiitlüriinr.. /rııii' ;1il ~ 
w l'kl . . liiteb• genı ı erını 'e ıı 

rım öylerııi~lf'rdir. 

llllljJUUlllll!UtıftdllllUIAl-1 
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29 fş.aretler: 

Yeşil Cehennem 
VAZAN~CAHitlE QS.MAN --

Kolay evleninek 

Bize en dokunan şeg rengindeki Kolay 
sarılıktı. Yavaş gavaş ilerligordu. 

ve 
ayrılrriak 

Sadri Ertem 
ait' 
'llııdaY, doktor Cevadın beni diğim gibi, Madam Suartsı ... .. • 

İ1>&• 11 sonra ne kadar çabuk dı"ı· d b k k" - . d n ken -, .un mucadelesı bunu ne doktor Ce 

Evlenmeyi ve ayrılmayı ayni 
suretle kolaylaıtınnah mıdu? yok· 
sa bunlardan birisini tercih ederek 
mesela evlenmeyi kolaylqtuarak 
bopnmayı güçleıtirmeli midir? Ya· 
yud hem evlenmeyi, hem ayrılmayı 
azami bir kolaylığa mı mazhar et· 
melidir. 

yoktu. Fakat bu vaziyet sosyetenin 
sıhhati bakımından faydalı oldu mu? 

"ili• M ın en at a ımseyı ü ·· d·· 
'iııd' a. dam Şuvartsı bu ay ciü Y ktu F k t k d" •. §b~n u • vada ne de bana ihaaı etmemek - Buna müsbct bir cevab vcrmeğe 

imkan yoktur. Bu bir taraflı nikah 
uıulü ile kadın her saniye hi:ımetine 
ve arkadaşlığına nihayet verilecek 
bir zavallı mahluk; bugünkü ücret
li memurlar gibi birşeydi. Kar§ılıklı 

hak ıahibi olmıyanlann kuracağı 
soıyete ancak bir istibdad ocağı o
lur. 

e hı k k I e o . a a en ısını ır aa • t", 
t. r ço ere er ·· d.. d ı 
ı •ar1 nı .. ., ~or um. a et içinde değil tuhaf bir ölüm .. 

d0L 1 ıdı ... Kendi kendi- ha . . d d"" .. .. d Bununla beraber daha ıonrala· 
ıq0r C vası ıçın e uşunuyor u · ve bü- M d Ş b' • . evattan evvel bunu ' rı a am uvarllın ta ıatındakı 
edı-· 

~ 0 k gıme . §~şıyorum. Sarı A . . 
'-tık' adar gızlı bir renk için- merıkalı pe/ı.lı.van 
-ıc· ~' adeta sakin bir su al - •• 'J • . 

gariplik birdenbire açılmıflı. Ar
tık elindeki kitabı terketmiı bu.· 
Junuyordu. Beteri davalardan biri de muhak· 

kak izdivac müeaseaeai etrafmda 
düğümlenen ve bir türlü halledile • 
miyen meaelelerdir. 

'tdı hır cisim gibi vazıh değil- gureşçı erımıze 
~ h:~: bu. uçuk rengin yavaş meydan okuyor 

iar ~tun vücudünü kaplıyarak " 
r1._ da ettig"" ı"nı· .. .. d Dlnarhnın sırhnı on da-
~ Ş goruyor um. 

deı U'Yarts bir hastalıkla mü- klkada yere geUremezsem 

Ve bize ihıu edip etmemeli 
de dü§ünmediği belli idi. Fakat 
ikimiz de Madam Şuvarlla hiç bir 
ıey açamamak ceaaretaizliii İçin· 
de idik. 

. . . . . . . . . . 
Evlenmeyi kolayla§tırmak, muh· 

telif bakımlardan bir zaruret olarak 
ileri sürülebilir. Nüfus bakımından, 
inzibat bakımından, cemiyetin sıh· 
hi bakımından ... 

Bu istibdad ocağının nelere mal 
olduiunu menteleri sosyal hayata 
dayanan bir sürü sinir ve akıl has· 
talıklarının heaabını yapanlar daha 
iyi bilirler. Bu i9te en iyi miyar 
ruh hekimleridir. 

e ed· 
; ~e h.1Yordu; bunu anlamış • bef yUz TUrk lirası 
)'tt ıç bir vakit tıpkı doktor saymaja hezırım,, 

' old " .b. b • Ugu gı ı unu kendi - w 
Ota.rn d 1~d, 'Yor um. Yalnız ara • "" 
il h" L.
1 

ırdenbire uzakla§arak 1 lJla k ı .. ltr amayı ıtıyat ettiği da-
hili' hastalığını ancak ihsas 

Ş l'ordu. Bu dakikalarda Ma-
ll\'a ta llih r ne yapardı?. Köş -

İilc h~l'et tarafında kendisi için 
%. b.ır hasır iskemle hazırlat -
. QJI' " 1 
"""'ı· agacın a tında aşağıki 
~ ~., 1 \'"d· 
\ ]• a ıye bakıyordu. tik gün 

' e !ilde bir kitapla oraya 
~ tıttiğini görüyorduk. Kita
~· Ot; ve bir iki satır sonra 
llfJı ı aab"t b' ~d 1 ır yer~ takılı uzun 
~ç~~t orada öyle kalıyordu. 
~ tiL. ır ~ey endıne getırebile 
~ oı de'"ld' M t. diiı·· .. gı ı. adam Şuvarts 
~ de;nuyordu ? .. Maziyi mi? .. 
'! ~l'~lar, mazinin artık kendi

>le..... 1Y}'en alakadar etmediaini 
-oqbf? D Amerikan boğaaı Pulkumar 
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Doğum ağrıları başladığı gün 

köıkte bulunuyordum. Zaten bir 
haftadan beri doktor Cevadı yalnız 
bırakamazdım, hareketlerinde bü 
yük bir delilik hi11ettiğim vakit 
Madam Şuvartıtan daha ziyade o
na da ihtimam göıtermek lizım 
geldiğini anlamııtım. 

Sabah erken bir dakikaydı. 
Doktor Cevat yatak odamın kapı
sını vurdu; zaten ne vakittenberi 
böyle bir hareketi bekliyordum: 

- Ağrılar, bqladı, dedi. 
- Doktora telefon ettiniz mi? 
- Hayır! •• 
Bir doktor bile dütünemiyecek 

vaziyette olduğunu biliyordum. 
Telefonu o.çtım; doktorun za -

ten haberi vardı; 

- Merak edilecek bir fey yok, 
dedi. Vaziyet tabii tekline giri -
yor. 

Fakat bu evlenme kolaylrğmı İn· 
sanları kolayca biribirinden ayuma 
neticesine bağlamalı mıdır). 

Buna, evlenme me!elesinde ol • 
duğu gibi "Evet., diyenlerin ıayıaı 
çok olmıyacaktır. Çünkü bunlara 
nazaran evlenmenin ortaya koydu. 
ğu hukuk, ferdi arzuların üıtünde 
cemiyetin otoritesi ile akdedilmit 
ıoıyal bir mukaveledir. Bu muka
veleyi imzalayan insanlar yeni bir 
cemiyet kurmuılardır. Fakat bu 
cemiyet ferdi iradelerle fesholunma· 
malıdır. 

Bu esbabı mucibe ciddidir. Ce· 
nüyetin !erdin iizerin~ otQptcei ; 
yani kurulmuş olan ailenin ferdi ar· 
zularla inhilal etmesine müsaade 
eder mi? Tarih içinde evlenme ve 
bo§<mma hadiseleri bize şunu anla-

Bugünkü tartlara göre kadınla 
ayrılmak hususunda erkek ayni hak
lara ..hibtirler. Fakat bu hak an· 
cak hikimin kararile realize edilebi
lir. Şikayet edilen nokta iki tara
fın tahsi arzularını çabucak yerine 
getirmemeleri ise buna verilecek ce• 
vab hiç bir sosyetenin egoizme bu 
kadar yer vermiyeceğidir. 

Bence meseleyi f u §ekil de orta• 
ya koymalıdır: 

Medeni kanunun kabulündenbe
ri tatbik edilen sistem yüzünden: 

A - Aynlmanm güçlükleri yÜ· 
zünden cinayetler artını§ mıdır? 

B - Ayrılmanın güçliikleri yÜ· 
zünden aileler arasında yalnız hu
kuki formalite devam ettiği halde 
ahlki ve sosyal inzibat kayıb mı ol
muştur?. 

~d~ 1••• Şu halde? .• 

'- ~G~·~nı Şuvartsın kendini dü -
'O surı ·• h '•;ı,. . u en biliyordum. Dok -
ıı. , ı~r 
'il 'iS I ırahate muhtaç olduğu -
~t } erni ı · 

Cumartesi akıamı Taksim stad
yomr,ında hayli enteresan güre, 
müsabakaları seyredeceğiz. 

Doktor Cevat, kötede, telefon 
konutmamızı bile dinlemiyerek 
pencereden dıtarı bakıyordu. Dal 
gın gözleri tuhaf bir bi11i vardı. 
Telefonu kapadıktan ıonra yanına 
yaklattım: 

tıyor: 

Adı ne olursa olsun ; bünyesi ne 
~kilde bulunursa bulunsun cemi· 
yetler aileyi daima bir sosyal mevzu 
olarak almışlar ve ailenin inhil81ini 
ferdlere terketmemişlerdir. 

C - Ayrılmanın güçliiğü yü
zünden kadınlarda ve erkeklerde 
mardzİ aksülamelleri göriilmü§ mü
dür. 

Sinir ve ruh hastahkları tabii 
seyrinden daha mı fazlalaımlflar • ~ h ~ erdı; Madam Şuvarts 

~ .ı lınu d 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Pulkumar ismindeki Amerikalı 
pehlivan ile meneceri Tibisko dün 

L~Oktı Yapıyor u; fakat bize 

1"1tl'alt ~an şey artık bizden uzak 
''l';deta bir itikaf içinde y~ -

- Ozülmenden daha ziyade ıe· 
vinmen lizım; diyordum. Hani bir 
gün bir çocuktan bahsettiğin da· 
kikaları hatırlıyor muıun? 

Gene tarih içinde gördüiümüz 
hakiki talakı imkansız telakki e· 
den rejimlerle talakı sosyal sebebler· 
le kolayla§tıran telakkiler arasında 
münhaniler resmetmektedir. 

dır~. · ı 
Bunlara cevab vermelidir. - ' 

li,k·ı_ ı. 
Eğer gerçekten medeni kanunun 

bu f aalı bu gibi bir akeakbğa eebeb 
l'Gl.t b' en ~raz evvel de ıöyle-

matbaamıza geldiler. Kendisine 
Amerikada, Amerika boğası ismi 
verilen Pulkumar'la görüf tük. Bi -
ze şunları söyledi: 

- Evet, bunu ikimiz de düıü • 
nüyorduk. Hatta ayaklarımızın a· 
rasında ıezindiğini hiasettifimiz 
dakikalar vardı. 

oluyorsa tabii olan fCYi anormale 
tercih etmelidir. 

~" 
,~lık servisimiz 
~ ı °'1 dok 
-'it~ ~ torumuz Pazartesi günleri 

' lıtare~ucuktan ~1rmJye kaıiar ga• 
~t l~~ <llıcsindc, Cumartesi günleri 
~,~~n 19 e kadar LdlelJ Tayyare 
'Oitı.ı.Yu ikfncı daire Uç numarada 

~~ ltabuı CUlar1nıız1 yedJ kupon muka. 
.;,. 'lllr ecı er 

lıaataı · 
l'ecıı 1kıarı doktorumuz cıa bu 

~ n~ ta.oealnı birlkUrlp kendJslne 
-~ •· 12 cunıartesı, salı, perşembe 
~~lırat:?'ası Aksarayda, Millet cad
~~ e.tfnd Clia camJJ kar§ıamdakJ mu-

ta..-.. e edlçocuklarmıza bakacaktır. 
il~ e § doktorlarmuz da oku-
~-~D dok llılrlerine haz?r bulunmak. 

~. l\ 'ııı 1 toruı:nuz FahretUn Dfımen 
•tikı . ti ~at Al caddesınde 127 numa-

'~ ~~cı~Unlert sa.at 14 He 20 .ara. 
~alıtsy gibi doktor Necatı Pak-
~ OJtiı ~1 ,,.;-ıaıımudJye caddesi ı-2 

' lııcu~unıa gilnJerl ayni saa~ 
.\ ~tlt leda ızın dl§lerfne bakacal.-

~ ~ ~arı:erını yapacaklardır. 
ı...._' t> ap Beşlktaf tramvay 
~ lılııhta ~Inda '8tlnnetçi Em1 

8fı,,_ . S Oku 
~~>ı-t ~t ecı Yllculanmızm çocuk 
.. ~ ~.ea ..\Jt ecekur. 
\.:' aı,~ •aray p 
'-._~ lltırna?'ad ertev Eczanesi ya.. '°'h ~tırı 'E:.§afz. a 8Unnetçt ve sıhhat 
\ ,~~Jekeıy KlıRUN doktorunun 
~-~ bıılııde :~ları beherinl Yedi lru
~ ~ Ue !:Ocu Bbonelerimfze en eh. 
~ ~caktı~~artnın stınnet anıeıı
'-. ~~ ?Q ~tnnız d le...""t lr.....-llracaat oktor, dişçi ve sun-

• ~~JIOtı,_d ederken KURUN un 
• ~Q an 

Yedi taııe göttJmıek 

• • • 
'' 118 kiloyum ve otuz üç yafın

dayım. Evlenmedim ve evlenmi -
yeceğim de .. Türkiyeye ilk defa 
geliyorum. ünlü pehlivanlar ye -

- Evet, fakat karını ·bir türlü 
düşünemeıdin !. 

Anormali tayin için ci1:di uıul· 
lerle çalıfmak iktiza eder. ~ 

' -"' 
Evlenen çiftleri bağlayan §ey 

mutlaka psikolojik bağlar değildir .. 
Meaeli sevmek aileyi zaruri kılmı-
yor•, aevmemek c1e talikm esbabı Kıdem zammı gören 

tİ§tire~ Türkiyede güreımeyi çok
tanberi istiyordum. Son ıeyaha • 
timde bütün dünyayı dolaıtım. 

Tekrar pencereden dıtarıya 
Madam Şuvarllın uzun bir ay ha
ıır i•kemlede ıeçirdiii ajaç alb • 
na doiru baktı: Alnını avuçlan ile 
kapalı hinettiğim dakikada batka 
bir fCY dütünemiyecek vaziyette 
oldujumuzu çoktan anlamııtım. 

muc~ o~ ... Y~ni fe~i hisler, 300 öllrelmen 
ferdi telikkıJer degıldir. Hıç olmaz· 6 ' 

Cenubi Amerikada yaptığım gü -
retlerde de 1ampiyonluk kemeri • 

ni aldım. Şimdiye kadar 1500 de· 
fa gürettim. Hepsinde kazan -

dım gibi bir şey .. 
( Arka,,ı var) 

------~·-------------~~-
Bütün Türk pehlivanlarına mey vel gelen Bulgar güretçilerine kar 

dan okuyorunı: Çıksınlar kartı· şı Mülayim, Dinarlı, Tckirdailı, 
ma .•• Amerikada Cim Londoıu iki Arif, yarım dünya Süleyman Mol
defa yendiğini ve yüz elli güreşin la Mehmet gibi tanınm19 pehlivan· 
hemen hepsini kazandıiını. iddia larımız çık•caklardır. 
eden Dinarlı Mehmede bılhasaa Cenubi Amerika aerbeat ıüret 
meydan okuyorum. Onun sırtını on ıampiyonu "Amerikan Bojaıı,, 
dakikada yere getiremezsem beş Pulkumar, dün alqam GaJ~ı..aray 
yüz Türk lirası ıa)7Daya hazırım.,, klübünde Çoban Mehmetle eı • 

Amerikan boğası ile iki gün ev- zersiz yapmıttır. 

18 ııo1yal mahiyet alan rabrtalardır. Zamlar buaUnden itibaren 
verlllyor 

Bu aoıyal rabıtaların I08)"etenin 
müsaadeaile bozulman tabiidir. Şu 
halde bir evlenmenin feahi için orta· 
da sosyetenin bu inhilili tabii gör· 
rneai lazımdır. 

• • • 
Sosyetenin tekamülü heyecan 

haJinden fikir ve mantık seviyeeine 
yü.belmektir. İptidai inaan akıl, 
mantık, tecrübe ve realite ile ala· 
kamdtr. Halbuki mütekamil sos· 
yete dediğimiz cemiyetin vasfı da 
ferdlerinin tecrübeye, akla. mantı· 
ğa ve realiteye kıymet vermeaidir. 

Evlenme müessesesini ancak ile
ri hamleler yapan bir sosyetenin 
mikyası ile tetkik edebiliriz. 

Hadiseyi erkek veya kadın ego· 
izminin dlfmda; ıoıyetenin sıhhati 
bakımından mütalea etmelidir. 

İlkokul öğretmenlerinden '.>36 yı
lında kıdem zammı ~örenleı ıiındiye 

kadar bütçe darhğı dolayıaile hu zam 
Jannı alamarnı§lardı. Öğreruumlerin 
birikmit müterakim bir yıllık zamla· 
rı ,·ardır. Bu işle yakından nır~gul o
lan İstanbul \'ilayeli hüt!,;e.erıcüıneni 
ve kültür direktörlüğü bazı bal ça
releri bulmuşlardır. 

936 yılında zam görmiyen 300 öğ
retmen bu zamlarmı bugünden itiba
ren 30 hazirana kadar alacaklardır. 

Bütçede 13 hin liralık mümıkale )·a· 
pılınqtır. 

Radyo 

isim: 
Adres: 

Müsabaka Kuponu 
-88- Medeni kanunun kabulünden ev. 

vel aileyi bozmak hakkı aade erke· 
ğin hakkı idi. 

Bundan hıışka gene bu yıl 800 öğ· 

:retmen kıdem zamnıı görmüştür. Fa· 
kıt hu öğremenJere bu zamlarını \'er
mek için bütçede gelir olmadığı için 
encümen hunlar hakkında bir D cet· 
veli vücuda getirm!ıtir. B11 D cetveli 
ıudur: Zam görecek öğretmenlerden 
zam dereceleri az olanlar bu zamları
nı ileride yapılacak bir münakale ile 
alacak.la.rW.... /" 

Erkek hakimiyetinin erkeğe bir 
nevi kolaylık temin ettiğinde §Üphe 
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- Hayır, gözlerini oyduraca -
ğım ... 

- Vasilisam.. Sonra pışman 
olacaksınız. Düşünün ki gözleri 
oyulacak insan sizin evladınızdır. 

fren gözlerini süzdü. Yüzünde 
tatlı bir tebessi.im belirtmeğe çalı -
şarak iki ellerini Öne doğru kaldır
dı. Sonra birden yumruklarını sı
karak ihtiyar papaza doğru ilerledi: 

- Anlamıyorsun, dedi. Yaşa
mak istiyorum. Allahın insanlar 
için yarattığı bütün zevklerden tat
mak istiyorum. 

- Senin güzelliğin Allahrn bü
tün zevklerini ayaklarıntn altına se
recek. Bizansın en asil gençleri sa
na tapacaklar.. Yalnız seni görmek 
için seve seve hayatlarını feda ede· 
cek insanlar göreceksiniz. 

lrenin gözleri hırs ve şehvetle 
tutuşmuş birer alev parçasına ben
ziyordu. Tatlı bir masal gibi papa
zı dinledikten sonra hızlı adımlarla 
gezinmeğe başladı: 

- Öyle istiyorum.. Ondan da
ha fazla istiyorum. Bütün insanlar 
benim bir işaretimle mahvolsunlar 
istiyorum. istiyorum papaz efen
di, çok istiyorum. Bunu ancak 
bugün her şeyi istediğim gibi yapar
sam, kurduğum planı tatbik edebi. 
lirscm yapabilirim. 

- Onu nefyettir .. Yeryüzünün 
çok uzak yerleri var.. Kostantin 
hir daha Bizansa ayak basamasın .. 
Fakat gözlerini ... 

- Onu en güzel şeyinden mah
rum edeceğim. Taht bütün ku~re
tile bana kalacak .. 

"' 1(. :(. 

Loş ve korkunç dihlizlerde ağır 
adımların akisleri uzuyor, beli bü. 
kiik bir ihtiyar mırıldanarak ilerli

yordu. 
Bu. ihtiyara yaklaşabilseniz şöy-

le dediğini duyardınız: 
- Öğliinun gözlerini oydura · 

cak.. Bu taş duvarlar arasında iş· 
lenecck korkunc cinayette benim de 
parmağım var.. Allahım.. Bana 
daha neler göstereceksin... Artık 
hiç bir ümidim kalma.:!.r. istemiyo
rum, hiç birşey görmek ictemiyo· 

rum. 

Dehlizlerde başka bir ayak sesi 
<laha duyuldu. İpek elbiselerin hı
şırtısı ile kaynaşan bu ayak sesi pa

paza doğru yaklaşıyordu. 
Yaklaştı ve karanlıkta açılan kü

çük gizli bir kapıdan süzüldüler. 
Burası korkunç bir yerdi. Karanlı
ğa alışan gözleri biraz sonra dev 
cüsseli iki. kişinin ellerini önlerine 
kavuşturmuş, başları iğik beklemek
te olduklarını gördü. 

İren her ikisine yaklaştı, Gözle· 
rinin içine baktı. Sonra: 

- Papaz efendi vazifenizi söy
liyecek. Bu işi elleriiıiz titremeden 
yapacağınızı umarım. Sonra beni 
göreceksiniz. 

fren bunları söyledikten sonra 
gizli bir kapıdan bnşka bir odaya 
geçti. Kıvrılarak uzanan dar merdi

venden çıktı. Küsük bir ta§ılk • 

ta genç bir kadın mcş' ale ile kendi
sini bekliyordu. 

- Buradan mı? 
Diye sordu .. 
- Evet.. En iyi buradan görü

lüyor. 
İren cok halecanh idi.. Kalbini 

bastırıyo:du. Yüzünün rengi sarar· 
mıştı. Kıza: 

- Niçin acele etmiyorlar.. He
men işi bitirsinler .. 

Dedi. 
1(. • • 

fren meş'ale ışığı altında halecan
la b.eklerken papas, henin oğlu 6 
ıncı Kostantinin odasına giriyordu. 

Genç Kostantin papazı büyi.ik 
bir nezaketle karşıladı: 

- Ne ''ar muhterem peder? .. 
Papazın bütün vücudü titriyor· 

du. ihtiyar kalbi o kadar sızlıyor
du, ki dilini harekete getirip birşey 
•Öyliyemiyordu. Söze nasıl başlaya
cak ve onu öbür odaya nasıl götü· 
recekti?. 

- Nen vaı, hasta mısın? 

- Hayır oğlum.. Biraz yorul-
dum da ... 

- Otur biraz istirahat et.. Bir 
şey mi söyliyecektin? 

- Evet.. Annen ..• 
Kekeliyordu. 

- Anneme ne olmuş?. . 
- Birşey olmadı.. Sizi ~örmek 

istiyor da ... 

- Şimdi mi? 
- Evet .. 

- Gidelim o halde .. 
Kostantin önden yürüyordu .. 

Yol dihlizlere doğru gidince sordu: 

- Nereye gidiyoruz? 

Annen orada bekliyor, gizli bir 
şey söyliyecek ... 

Gizli birşey başka yerde söylene-
mez mi idi?. 

Gizli ne sorabilirdi?. 
Papas niçin bu kadar titriyordu? 
Bütün bunlar Kostantini şi.iphe-

lendirmişti. Fakat ne yapacağını 
kestiremiyordu. Papaza gene bir
§eyler soracaktı. Geri dönmek isti
yordu. Tam o anda iki kuvvetli kol 
ensesinden yakalamıştı. 

Kalın duvarlı küçücük b: .. ada
ya alındığı vakit gözleri yerinden 
fırladı. 

- Ne yapıyorsunuzi. 
Diye sordu. 

Bir cevab alamadı. Şimdi elle• 
rini bağlıyorlardı. 

- Beni tanımadınız mı? 
- .... 

• - Ben Kostantinim .. Beni baş· 
kasına mı benzettiniz? 

Gene cevab yok. 
- Durunuz... Anneme haber 

veriniz ... 
Celladlar kollarını bağladıktan 

sonra çökerttiler. 
- Bana ne yapacaksınız.. Öl-

düri.iyor musunuz, söyleyiniz? 
- Bekle şimdi göreceksin .. 
- Beni niçin öldüreceksiniz? 
- Öldürmüyoruz .. 
- Peki ne yapacaksınız .. Yok· 

sa .... / 

' . 

,. 

' 

Fakat sonra pişman 
olacaksınız; düşünün 
ki gözleri oyulacak; 

Halbuki bir insandır .. 

VaısDDüsaı şöy~<e ~a1~Dlf'~o: 

"Onu en güzel şeyinden mah
rum edeceğim. Taht bütün 

kudretile bana kalacak, .. ,, 

Yazan: 

NJYAZi AHMED 

OKAN 

• ••• 1• 4 ·, ' <r: .. \ ... ' ; 

- Evet gözlerini çıkaracağız .. 
Kalın duvarlar sanki celladların 

başına yıkılıyordu. Kostantin bir 
canavar gibi bağırıyordu. Azgın, 

kudurmuş bir aslanın kükreyişi gibi 
sesi dinmiyordu. Cellfıdlar şaşır
mışlardı. Biribirlerinin yüzlerint 
bakıyorlardı. 

- Korkaklar.. 'e duruyorsu • 
nuz, çabuk olun .. • 

Bu, odanın dışından gelen kes
kin bir sesti. henin sesi. ' 

Kostantin 
sustu. Cagn ıııtu.1&. ıı.ıdlt aUv:. .. ıo .. -
göz gezdirdi. Başını hnxaya kaldır
dı. Ve sonra : 

- Anne... Anne ... 
Diye, yalvaran bir sesle ç..ağırdı. 
Bir saniye önce canavar gibi et· 

rafa saldırmak istiyen bir adamın 
böyle bir ses çıkarabileceğini kimse 
tahmin edemez. 

Irenin içi burkulur gibi, kalbini 
bir sızı kaplar gibi oldu. Bir an 
düşündü. Taht gözlerinin önünden 
gitmiyordu. 

- Çc.buk!. 
Diye emri tekrar etti. 
Kostantin bir daha b~iırmadı. 

Fakat iki defa derin derin inledi. Bu 
iki gözün ebediyen yerindcT' ~·kışı 

için kopan inleyişti. 
~ :;. 1(. 

- Onu öldürteceğim .. 

- Kimi?. 
- Kimi mi?. Rakibimi .. 
- Rakibiniz kim Vasilisam .. 

Artık Bizans tahtında size rakib 

yok .. 
- Sen çok aptallaştın.. Efrozi

ni' yi kastediyorum. 
Papas beyninden vurulmuşa 

dönmüştü. Günlerdir titriyen, kor
ku ve dehşet içinde bocalayan ihti
yar, bir an içinde çelikleşmiş gibiydi. 
Yerinden fırladı. Bir elini havaya 
kaldırdı ve bağırdı: 

- Onu öldüremezsiniz Vasili • 
sam .. 

- Ne?. ÖJdi.iremez miyim?. 
- Evet, öldüremezsiniz. 
- Haddini tecavüz ediyorsun!. 
Papas gülümsedi. 
- Benim tecavüz edecek had

dim kalmadı artık.. Çok gördüm 
Vasilisam.. Bu kalın duvarların 
içinde öyle cinayetler gördüm ki .. 
Ve gene bu cinayetleri işliyenlerin 
öyle akibetlerini gördüm ki .. Vasili
sam.. Beni dinleyiniz. Biliyorum, 
siz bugiin birşey dinlemezsiniz. Ku
laklarınız duymaz.. Fakat anlama-

"]diifll 
ğa gayret ediniz. insan ° I r 
Öldürdi.im sandığınız in~~~ 
yaşarlar.. Kostantinin go 1 
karttığınızı mı sanıyorsunuz , 1 

- Yoksa çıkarmadılar f1111; 
Cif1!P' 

- Evet çıkardılar. °" t 

çukurları bomboştur. F~~~ 
ne görüyor. Onun inledıg• 
.]• w w .J- ... .J,.{f1!1! 
·~-. L c,.- l "' • •• J • • 'l' 

işte siz onu öldüremezsını~.'lii1 
mez Vasilisam.. HerşeY od 
sanı parçalatabilirsiniz, cedse c 

e • 
fakat ses yaşar.. Hem 9" 
beraber yaşar, onu ko''8 rtl f 
Zevk ve neşe istiyorsunll~·jt ~ 
b . .. .. . · ad edıl1 
enım gorgume ıtım ·zıııs 

la zevk bulamazsınız. ~ı t1 ıı 
güzel delikanlılarının kol ~ o 
d . d'W• . ·y·eler e a geçır ıgınız sanı 

canlanır ve ... 

- Sus hayvan herif .. b ~ıJ 
"e 8> 

Papas acı acı gülnıeS' 11'.~!l 
- Evet.. Ben bir ht't 

rifim .. 

- Defol karşımdD·· f 
• lirtl 

ihtiyar, emekdar, a erler' 
Vasilisanın tahtı önünde ·:YuıB~~ 
dar iğilerek bir gölge gib• 

·r artl·' - Ses ölmez Yası ıs 
Diye mmldanıyordll· 

1(. • • ·ııi>1 
. f.frot1 ~ 

lrcn, torunu güzel t8dııtl 
dürtmedi. Fakat on~.kords 111ıııı 
dırmak lazmdı. BüY0 a 

tnna sürdürdü. 1 .B~·ıı~fl' 9' 
d·"''ne ,. J" fren artık iste ıg• · jol· 

·cesı r!l\ 
hı. Bizans imparator\ıtl s8.~1e 
rayın en büyük sal~Pu doşe11~ıt 
en kıymetli eşyaları ıle Jeriııe 

f • lertl ·ıe } sonra zevk ve sa a 8 ··ıdt ı 1~· 
Her gün başka bir go J.Bdıır ııl 

1 · bah8 o'~ yor, gece erı sa dl\ 
k. w 1 . rasırı mus1 ı nagme erı a 

yordu. çıl 
lf. • ,,. .ısr t;e .ı· 

11) r.1 
Günler, haf talar. ı. 9lıt~ of' 

ı,eV" çıft) 
lren hayatından .. J11ur ge 

b. o 
du. Y cknasak ır 

du. ihtiyar papas: ·rsBf11•" (1~· 
- Ses ölmez \fası ı odııJııtl eı"if 

rak .. ııt11 b f 
Diye mırıldana . gôrt1 ~ıtl 

tıktan sonra bir dahattı· f'tı 
. 1 k arıı tı. ren onu ço 

türlü bulamadılar. fıl~J 
•• 5(1..".,. 

··rıcv 
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~•ndebilgiıizlik, nobran- nu tercıh mı edecek. 
ınlıktan yalancılıktan baı

S aca.k bir beceriksizlik de 
d"ert batlıklar altına dizil -

1:. belki okumıyacaktım. 

lngiltere müstemleke 
verilmesine razı olur
sa vaziqetin büsbütün 

Fransızlar geçen gün Pariateki 
biıyük takızaterin 100 ilncü yıl • 
dönümünü kutladılar. Bu müna • 
ıebetle anlatılan hot bir fıkra var: 

Bir zamanlar Pariıte takızafe
rin bulunduğu meydanda bir Ame
rikalı milyoner oturuyormuf. Ka -
n koca Mackay evlerinde daima 
eğlenceler tertip ederlermİf. Ev -
leri takıfazerin tam karıııında ol
duğu için, bir gün Miıtert Ma • 
ckay'in aklına gelmiı; kocaıına: 

lordüğüm iyi oldu. 

lazete, gerçi Fransanın bi
••nıf k l l . Le; a em erıle çıkarılmaz. 

~le olufu, ağzına geleni 
eıı · · b" ıçın ır sebep de sayı -

lıın· k ·.n onusu, Osmanlı borç-
• Bıribirinin üstünden kah 

'd kah silindir gibi geçen 
el · •la erın, protokolların, kon-
rın, toplantılar ve komb -

i\....? de§tiği birçok dolatık yol 
-uuın ·· d L uz e apaçık dururken 
vor l ' "-a· ç arımızı ır.ert bir yürek 

12 bir ahlakla sineye çek -

1
• • .tn büyük devletler bile şu 
l•nd b' k fılı e . ~rer çı maza saptık -

'Ilı de, Turk; aözünü tuttu. Pi
'-ıallıd il en sağlam hükumeti diye 

ı. 

L. li .. \l ""'hft cu Basrada, bir ucu Tunus 
~1 tında, bir yanı :Tuna, öteki 
~. Jcıt. ltafkas eteklerinde, iklim
\ Lt .. _ lar üzerine yayılmıı kosko 
~ .. •ınparatorluğun bütün der
l t v'"·· · ltih· Ruslemekten çekinmedik. 
~1 bıztır~ap, siyasi acılardan 
!\;ı_ u agır borcu da yüklendik. 

.~~a davasında, "La Fon -
ın h'kA l O O ' aye erını andıran gü-
a.~sız!ıklar yapıldı. Simsar 

:tça: dala veralar çevrildi. 
' göz yur.ımadığımız için mi 
'n .. . sı3an" b'" 1 k .. l )a oy e up ere 

~ 1»1;· Oyunda hilesi yakalan -
ltij zorba da ancak böyle i~i 

~e get.ir:n~ğ~ çalııır. 
~deıı laksıtlerını günü gününe 
'tte batka kim, hangi devlet bu 
Rımaz bir doğrulukla ö -
fea., el~ dir. Gelirleri murakabeli
~kU lte sözümüzün dıtındadır. 
~knların, zaten ellerinde de

~ ~İr ' evet, yahut hayır! diye -
~"-•~uvvet yok. Dünya piyasa
'°' '"'ltı • • l 'l~ı. ınıı ve çıkışlar, yükseliş 
~il~ f~ar, kambiyo zikzakları 
llıt, ~ hırer yer sahibi varlıklar-
'· li lara elbette göz yumula -
~ ~ er. devlet bu iktısadi akı§ -

dı pa d.. f . yına u~en men aatı 
~/· alır. Fransa, İngiltere, 
~ )\I> • ve Amerika başka türlü 

·~:..0~_? Bu uyanıklığın Türk
Sa \ltu mü suçtur? 

'.ı '"lll'a T·· k ba._ ~ ur sularına donanma 
t:"tlı .ek de ne demektir? En~
~ "e •nıanları bile güldürmek
~ ~~ıkar? Çok yakın bir tarih
ıı.."1lllc d •ularına bir değil, birkaç 

~·~ :,ı;tin donanmaları gel -

;;'•Ciııı··:· Netice ne oldu? Su -.! ISiıi ~en donanmalar değil 
,,_ • u korkuluklarla mı ıin-

·~ ıar '- '-a l'1 1Yorlar? Ne ayıp! 
~'ier ~~lenin üstünde durma
lQ.,-f da •r tek tarafı var; o tek 
l~ ... tudur: Dünyayı tahlil et
~"- "il d"• \t \.._ fik· unyanın yürüyütü hak-
1....~ ~~~ ~~hibi olduklarını, hat 
~~la uyuıe istikamet verdik -

~)e::~en ?irtakım adamlar, 
~ il d-ıt 1 ~enn ve genit değiş· 
\ '-'lanı a •Ik adımını bile gö -
~ ~lıb 1! değillerdir. , Ve işte 

l.i; f a~ına acınacak, ağlana -
•cıadır. 

11•kkı SUha Gttzaln 

değişmek ihtimali var 
Avrupada sulhün idamesi içiıı Lond
ra hükumetine her türlü hareket ser 
he11tisi ,·erdiğini anlatmaktadırlar. 
l"'çüııcü Haylı hükfırnetine karşr iti
ıııatsızlık beslememekte olan Fran
·ızlar bile f ngiltere siyasetinin esaıl· 
larında mutabık kalmı~lardrr. Run
clan haşka Maretal fflomberg'in Lon 
tlra tema11larından sonra Almanyanrn 

"Evde balo verdiğimiz zaman ta -
kızaf er elektrikle donatılıa ne iyi 

l ' d . . 

B. Eden 1 c C§i .. 
Londra, l\layıs - Son iki hafta 

cmasmda Londra 'e Pariste yapılan 
siyasi miizakerclcr Avrupa wnumi 
cfkarmı !;Ok hararetli bir şekilde ha
la i şgal <'lmektedir. Konuşmalar ara
~mda fngilz - J\lnıan miina~ehetinin 

gi>stercliği safha bilhassa nazarı dik

. kati !;ekicidir. Filhakika Londra ye 
Bertin hükfnnctleri taraf mdan k~t'i 
bir anla~nıağa 'arılması arzusu izhar 
cdilmi,.tir. Eğer bu arzu tahakkuk e-

<lcrse Avrupa siyasi ,·aziyetinin cid
di hir surette değişeceğine şüphe e
dilemez. Her ne kadar lıenüz hu iki 

hiiyiik de\'let ııratırn<la el<le edilmi11 

va~ilı bir netice yoksa da İngilter;, 
ile Almanya arasmda bir yakmlrk te
~i~i iı;in ilk :ıclınnn atılmış ol<hığu a§i
karrlır. J .. omlra hiikfımt-tini Raylıa 

karşı takih ettiği siyaııctin deği~mesi
ne son İngiliz - İtalyan gerginliğinin 
ı;ebeh oldu;;u hakkındaki kanaat u-

o 

mumidir. Herhalde tetenüç merasi
minde Almanyayı temsjl etmek üze
re buraya gelmiş olan Alman ordnla-

rı kumandanı l\f are~a) Blombrr~· fo 

tnkı bir 1ngiliz - Alman mesai lı i.·fi: 
ğine gidecek zemini Jıazrrlamr~ li11· 
hmduğuna bütün siyasi mahf eJlt"r ~ 
nanmaktadırlar. Alman l\lareşaliniıı 
İngiliz devlet adamları ,.e Fransa h · 

yeti azaları ile burada yaptığı mü·" 
addid konu~malar Çemberlayn kal. 

nesi teşekkül ettikten sonra kat'i lıı 
şekil alacak olan anlaşmanın bir nıı: 
kaildimesi sayılmaktadır. 

Sivasi mahfellerin fikri lngiliz ,.j 

yasetinjn MtU!AOliniyi tecrid edilıııi 
bir lıale getirmek için hu arada hii 
yük gayretler sarf etmekte bulundu~•· 
merkezinde,Jir. İngiliz - f tal yan ga' · 
galarınm A' rupa meselelerinin hirj 
an en·el halline ,.e Garb Lokamoım- ı 
mm ak,Jine mani olduğu doğrudur. 
Bunun için İngiltere Be~lin - Roma 
mihverini bozmak maksadile Alman-

yaya te,·eccüh ctmeği 1nenf aatine dalıa 

f talya ile teşrikinıesaisinden hekliye
hildiği meçhul f ai(lelere karşı f ngiliL 

<lostluğunu tercih ettiği tahmin edil-ı 
ınf'ktedir. 

Criinrii Ra,·h hükumeti hu Yeni . . . 
'<!Çlı csini pek karakteristjk hir ~ek il-
de güstennekten de geri kalmamış
tır. İtalyanlar, iınparatorluklarmm 
ilk yıldi.inüınü müna ehetile Mareşal 
Blomherg'i Romada bekliyorlar. Bay 
raınlarma i~tirak edec<'ğini ümid edi
yorlardı . . Bayram yapıldı. Fakat Al
man Mareşali Romaya gelmet1iktf'n 
maada ayni günlerde Londrnda htr 
lnndn. on giinl~rde Romayı hirbir 
arkaıma ziyaret e4Mn earath ve Gö· 

ring hile İtalyanların tenliklerine iş
tirak etmediler. 

Dalıasr da nr. Bir mUddettenheri 
Alm:ın gazeteleri Londra ile Berlrn 
arasında sıkı bir yakınlık lüzumunu 
ileriye sürmeğe ha~ladılar. Alman 
milli so11yalist ı•arti11inin büyük bir 
krsmı açık.tan açığa İngiltereve taraf· 
tar olduklarını ilin ediyorl~r ''e ni
hayet ortaya atılan Alman ekonomi 

malıfelleri muhtaç oldukları ilk mad 
cleleri yalnız f ngiltereden tedarik e· 
dcbilecekleri cihetle Raylı in Bü~ ük 
Rritanya de,·letini gücendirecek her 
türlii muameleden tevakki etmesini 
halisane bir eda ile söylüyorlar. 

İtalyanlar da Alman ,·aziyetini 

uygun hulmu~tur. İngilter~ hu ı;İ-
, . p . l\I ıkova anlamr11- t yasetını arıs ,.e ~ o ıı; 

)ardır. 1\fe,·cud bütün istihbarat Mos-

k b 
. · ·alnız kabul et· 

ovanın u sıyasell ) 
mekle kalmayıp hatti Şark ve Orta 

Konı Çiy_ano 

: :ombcrg 

çok büyük bir dikkatle takih etmekle 

ber~ther Rayhin Bertin - Roma mih· 
,·erine sadık kalac·ağma inanmak is

temektedirler. 
Alman hükumeti ikinci Lokamo 

meselesinde olduğu gibi Arnsturya 
ıne~de~inde ele Roma ile işhirliğini 
muhafu• ettiğini göstermekle sami
miyetinden İtalyanın §Üplıeye ılüşm~ 
sine fırsat ,· ermemiştir. Rugiinkü ,·a
ziyet fngilterenin Almanyaya ınüıl
temleke ,·erjlmesine razı olduğu za
man bütün bütün deği§ecektir. 

İtalyanlar hu ihtimalin mümkün 
olmadığı mülahazasında bulunarak 
Berlin - Roma miln erinin bir tehli
keye doğru gitınf"diğini siiylüyorlar. 

o ur.,, emıf. 

Bunun üzerine koca11 hemen 
hükumete müracaat ediyor ve bu 
teklifte bulunuyor. 

Fakat, tühesiz ki, Fransız hü
kUnıeti, milli malların halkın ker 
fine göre kullanılamıyacaiını sör 
lüyor ve bu teklifi kat'iyyen red· 

dediyor. 
Lakin, milyonlan ile her teyi 

yapmaia kadir olduğunu dütünen 

milyoner hiddetle: 
- O halde takı bana ta tın! di· 

yor ••• 
Şüphesiz ki, bu, daha ıariP bir 

tekliftir ve Fransız hükiimeti, A· 
merikab zenıinlere, devlet malı • 
nın ıatılamıyacağını da nihayet 

anlatabiliyor ... 
TAK/ZAFER KAÇA ÇIKMIŞTI? 

Pariıteki taklann en büyüğü o
lan bu takızaferin . yapılmasına 
1806 senesinde baılanmıt ve ilk 
tatı 15 ajuıtoıta konulmuftu • 

1 S ağustos Napoleon'un yıldö • 
nümü idi. Yapılmuı için impara • 
tor tarafından emredilen bu takr 
zafer tam otuz ıene ıonra bitiril· 

di. 
Uzun çahtmalarla ortaya çıka· 

rılan taka on milyon frank aarfr 

dilmittir. 
DÜNYANIN EN BOYOK 

TELEViZYON IST ASYONU Fakat Garhi A,·nıpanın emni\·c
ti meself'sinde Berlin - Roma milı~·e· 
rinin !!iyaseti pek ehemmiyetsiz hir Dünyanın en yükıek binasının 
me,kie dü~müştür. İngiltere ile Fran bulunduğu Pariste, yine bu bina· 
tıanm mesai birliği daima sullıün baş- nın üzerinde dünyanın en büyüll 
]ıca teminatrndan hulunmuş ,.e ftal- televizyon iıtaıyonu kuruldu. 
ya ile Almanyanm Avrupada bir Paris ıerıiıi münuebetile ku • 
harb macerasına atılacakları hiç kim rulan bu iıtaıyon, 30 kilovat kur 

Ve
tindedir ve 70 kilometre dahili· 

se taraf mdan tasa"·ur hile e<lilemcz ne netriyat yapacaktır. 
bir hale gehniıtir... Bilakis Rayltt<'n 

80
nra Roma hükumeti de İngiltere ile Televizyon iıtaıyonunun tel • 

normal münasebetin avıletini kolay- )erinin uzunluğu 405 kilometre, 

Jaıtıracak mutedil arzular izhar et- ağırlığı da 12 tondur. Bu kadar 
ın~e haşlamııtır. Bilhassa Kont Cia· büyük olan kabloyu Eiffel kuleıi· 
no ile Romadaki İngiliz elçisinin son nin üzerine çıkarmak için çok ur 

konupnalarmda iki millet matbuatı ratılmıttır. 
n;.riyatı dolay11ile prtaya çıkan 11uir ALMANYADA DIKTATORLOK. 
tefehhümler izale edilmiıtir. Her ne YOK MU? 
de o1u hava oldukça temizlenmiı ,.~ B. Hitler, Fransız muharrirle • 
istikltal için iyi tahminlerde• buluu- rinden B. Abel Bonnari'a verdiii 
maga yol açılmııtır. bir mülakatta (Le Journal) Al • 

Dm·enin Berlin ziyaretine gelin- manyanın dahili vaziyetinden bah 

ce: ~imdiye ka<lar bu mesele hakkın- ıederken töyle demiıtir: 
da hi!;bir kat'i karar ,·erilmemit ol- "Yabancı memleketlerde zan • 
duğu tebliğ edildi. Galib gelen ilıti- nediliyor ki Almanya bir dikta .. 

ınal İtalya lıiikiımet reisinin Alman· • törlük altında yaşamaktadır. Fa • 
ya ile bir ittifak akdi zaruretinde kal kat 1933 te daha fazla diktatörlük 

mazsa biiyle bir zi) ardi yapmıyacağı vardı. Bizim idaremiz gibi bir ida
re diktatörlükle tutunamaz. Halk 
benimle beraber! Çünkü, benim, 
onun ihtiyaçları ile met1ul oldu • 

ğumu, beni alakadar eden meae -
lelerin kendi ruhunun meıeleleri 
olduğunu biliyor. itte bunun için· 
dir ki en büyük taraftarlarım halk 

arasında: Ve ben halk aruınb 
krallardan çok aevili1orum.,1 

merkezindedir. 

Aile çenberı 

A. Moruva. 1. H. AlifAD 
365 sayıl alık bir romıan. Sayfiyeye 

gidenlere tavsiye ederiz. 
VAKiT Kitabevi _ ıoo kuruş 
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Kadlrcan KAFLI 

Kantaküzen on gün kadar önce 

(Rndosto - Tckirclnğ) ya çıkmış, ora 

dan Bizan!'a gitmi3 ti. Çünkü İmpara
tor ansızın ]uı;:talannıı:tr. Donanma

ya J an Asan kumanda ediyordu , ·e o 

da prense:;;lcri hu kiiçiik fakat çevik 

gemiye bindirmiş; donanmasının or

ta'm!l almıştı. 
Pren esler bir nrnhk meraklarım 

gidermek için gfü erteye çıkacak ol

mıır.ılardr. Fakat Tiirklerin oraya ka
dar- gelmiş olduklarını giirünce he-' 
men geri !;ekilıni~ler: kamaraya ka

panmışlardı. 

Teofano kapıyı iyice 6i.İrmelemi~, 

lİançerini çekerek miidafanya hazır

lannn;:tı. 

Fakat huna lüzum kalmamıştı. 

Genç kız eğer Tiirklerin. hele İh· 
rahim Beyin eline geçerse haiına ne
ler aelcce;;ini JliJivorclu. Bunun iı·in " " . ... 
hiç görünmemek Ltemi~; ve hunun 

pek haklı çıkmı:.tı. 
'io '(. 1(. 

) 
-24-

. 
DÜŞMAN i1RDll'<t>.J .... 

Dnlgalı sarı açlar , .e bir halıar 

giine;i altmtla uyuyan durgun deniz 
gihi ma\'İ giizler ... 

Umur Bey lıer an hunları gijzleri· 
nin iiniinde lmluyor ve gittikçe derin

Jc~er~k kafa ma oyuluyordu. 

Düşündiikçe. kızıl ipekler içindeki 

nıcvzim kaclın Yiicudünii, yüziiniin, 

kolJarmm, omuz ' 'C güğ-ünün penbe 

l1cyaz rengini dalın iyi hatırlıyordu. 

O knc1ur ki "akit vakit bunları unut

mak için silkiniyor; gemicilerin ara· 
sına karışl) or, fakat unutamıyordu. 

Prense lrini'nin gemİ<:İ clo~doğ
ru Midilli limanına giclerlCen Umur 

Be~ iıı gemisi de pruva mı Bizans do· 
nanrııa ma çevinui~ti. 

F&ıkat nizan gemileri Jiafif ,.e 

kliı;iik Türk çektirileriniıı muhasara 

lıattım yannı:tı. Prcn,esin kurtuldu

ğu. \ cya hırnkılclı~ını gören Yani 'A
Ban kcnıli filo~unu da onun anlından 
~lidilliye çe,·irmi._ti. 

.l\Iehmc<l reis homurdandı: 
- Kaçıyorlar!. .• 

·mur Bey kıç ka_aradan ı;fö erte-

)'<' :ıtlaclı. Kiirekçilerc: 

- Dalın sıkı!. .. Daha çahuk !.. 
Diyordu. 

Kendisi tle bir kürek haşına otur-
nrnstu. 

Fakat geç kalııu~tı. 
Bizans filosu 'l\liclilliye girdi. 

Umur Ticv lııına lıcm iiziiliivor; . . 
liem ele derinden derjne gizli hir e-

Geceyi Karaburun kıyılarında ge
çirdi, 

Tefrika.: 

-Kim? 

56 Haydutların reisi: "Sizinle hesap/aşa:8• 
işimiz var!,, dedi ve üzerimize ateş eti •'jçll 

Ertesi sabah herkes karnını doyur 
muş ,.e dinlenmi~ti. 

Fakat memnun değillerdi ve akın 
için sabır ızlamyorlardı. 

Ba~lıca kumandanlar Umur Beyin f 
gemi inde toplandılar. Mehmed reL: J 

- Bizan~blar Miılillide uzun za

man kalmazlar. Onlarm yollarını kes
meliyiz. 

Diyordu. 
!I, T 

Ba§ka hiri Limni ile Bozcaada , .,. 

İmrozun zenginliğinden halı etti. ı 
Bu fikir kahul edildi \'C herkes 

gemisine diindü. 

Umur Bey: 

- Vira demir!... 

Kumanda,mı \'ereli '" "mıiler de
mir alarak yola çıktılar. 

Kıyılardaki kü~ük yelkenliler bi· 
le hemen girintilerde kayboluyorlar; 

ufuklarda görünen tek tük \'e irili u
fnklr gemiler hemen rotalarını çe' i

rerck son hızla kaçıyorlardı. 

Umur Bey bir gün önce kaçırdığı 

Bizans donanma mı tekrar yakala

mak ' 'e dö;;ücımek isth·ordn. Eğer bu· o ~ J 

nu yaparsa gerek Sakız ve gerek Mi-
di11i lıakkmda besledi~i maksatlara 

ermek daha kolaylaeacaktı. 

T.imninin kayalık kıyılarile çıp

lak tepelerinde göz alıcı hiçbir ~ey 

yoktu. Zuten hura!'ı Bizanslıların yol· 

lan üstünde de~ilcli. Bunun için ro
tan Sarka re,·irdi \'e Bozcaadanın " . ~ 

şimaline geçti. 

Adanın ŞarK taraf mdaki burunda 

hir kııyalığm :iiı:tüne hirkaç gözcii 

gönderdi. Cenupta hiçbir yelken gö

riinmiiyordu. Oralanla yakaladığı lıir 

kaç balıkçıya ayrı ayrı eorcln: 

- Rizans donanması buradan Jfo· 
~aza gitti mi? 

- Hayır. 

Cevabını nlclr. 

.t\danrn küçük fakat ~arp kalc~in-
cle yiiz kadar Ilizan~ a-.keri 'nrdı. 
Kumandan Tiirk donanına~ını gi)rür 

görmez oraya kapanını~, 11alk. İ!;eri· 

lere kaçmağa ba~lamı~tı. 
Korsanlar Bozcaadayı yağma):-l 

lı~Jadılar .... 

- Bizanslılar ... Dünkü filo ... On· 

lan tanıdık ... Tamam altı gemi .. . 

Umur Bey emir verdi: 

- Gemilere ... Herkes yerli yeri-

ne .... 
Bu emir hemen yapıldı "e Türk 

filosu burunun arkasında pı m ·a ni

zamında hekJcmeğe ha~ladı. 

lJmur Bey gemisini hiraz ileriye 

sürdü ve prurnsın<la ayakta chmluğu 

zaman dü§mnn filosunu görebilecek 

hir hal aldı. 

Filo gittikçe yaklaşıyordu. 

Denizciler çok se,·inçliycliler. He

le 1\Ichmecl reis yerinde duramıyor

du. Fakat her nefl<'me Umur Reyin .. 
içinde bir üziintii ,·ardı. Hem şu filo-

yu yok etmek i:;;tiyor. lıem <le kaçıp 

kurtulurt:a foralıhk duyacağını snnr 

yortlu. 
Filo Uoğaza girdi. 

Bir lodos riizgarı vnrtlı. Ha\'a hiiy

Je devam cttik~e Rizunslrlarm geri 

c'Wnmelerine. c1iinerler~e kurtulmala

rına imkan yoktu. Umur Bey pru\'a 

clire;;iııin dibinde <lurarnk ona hakan 
ı:ı 

bir delikanln a el h·le i~arct etti 'c . . 
yeçil bayrak, çırpınan lıir kanal gihi 
yük..,eldi. 

Ayni zamanda bütün gemilerin di

rckletinde ayni bayraklar göründü 

ve iskarınozlıır ı;ıcmlndr. 

Türk gemileri Biznn · filosunun 

yolu ü tüne ntıldr. 

Ne yapacaktık? Daha fazla <lü-ı 
şümnekle geçirilecek vaktimiz yoktu. 

Ji'akat. Jlarve-:tde ne hir hareket 

vardı, ne hir kımıldama. A~ağula ko

nuşanların her sözünü <luynıağn o ka

dar çalışıyordu ki, herhangi bir ha

reketile çıkacak gürüJtii e'nasmda 

komı;:ulanlarm bir kelimesini kaçır

maktan korkuyordu. 

Biraz sonra, merdivenden çı -

kanlarla karıılaktık: En önde bu

lunan iriyarı, kara yağız bir a -

damdı. Yalnız, gözleri dııarı fır
lamış, hiddetle parlıyordu. 

Belki bir hamlede ıof anın or -

tasma atılacaktı: O kadar hızla 
çıkıyordu. Fakat. Harvest mer · 

diven başında, o eski vaziyetin • 
den hiç kıpırdamadan durmuş, i -

lerlemesine mani olmuıtu .•• 
Harvest bir adımını merdive -

nin ikinci basamağına atmıı, bir 

ayağı birinci basamakta, öyle du· 

ruyordu. Aıağıdan yukarı çıkan 
o adam da, bir ayağı merdivenin 
yukarıdan üçüncü basamağında, 
bir ayağı dördüncü ~asamağında, 
o da öyle durmuıtu. 

Harvest'in bana kartı arkası 
dönük olduğu için, çehresinin ne 
vaziyette oldt!ğunu göremiyor -

dum. Yalnız, başının dimdik dur· 

masrna bakılırsa, herhalde, kaş -

larım çatmış ve karşısındakine 

U R k .. k •1 llakı)'<•r·, korkunç bakışlarla bakıyordu. mur ey -ure çı t>re 
onları gayrete getiriyordu. Merdivendeki adama gelince; 

Mehmecl reis onun omuzuna '10- o, gözleri ateş püskürerek, Har -

kumlu: . vest' e bakıyordu. 

- Gemilerden biri ayrılıyor. Ro- Bu sahne iki üç saniyeden faz· 

tayı değiştirdi!... la sürmemiıti. Dövüıe hazır iki 

Umur B<'y cliiniip haktr: horo~ gibi, karıı karııya bir an 

- Bu prenses İrini'nin gcrnısı- kafa tutan bu iki kabadayı nere -
deyse biribirlerinin üzerine atılacak 
lardı. Yalnız, bunlardan biri mer
divenin üst başında olduğu için, 

herhalde, ilk hücumda bu tarafta

ki galip gelecekti ... 

dir, değil mi? 

- E, et ... Bu sefer de onu bıraka-
cak mıyız? .. . 

- !?!? ... . 

- Bana kalırsa iyi hir \'akitir. 

- Donanmadan ayrılınaınalıyız. 

- Ehat Reyi ynlıud hafka hir ı;ı·-

miyi yollasak da yakalar. 
( Arha:;ı ı·ar) 

Fakat, ilk hücumu yapan öteki 

oldu. 
Gürleyen bir sesle: 
_Ne arıyorsunuz burada? de-

Gemilere mal. para \'e esir dolu-ı-------------__,.--__ _ 

yordu. KURUN doktoru 
di. 

Münakaşa başlamıştı. Harvest 

Denizcilerin )·\izleri giilüyorclu. Necaettin Atasagun 
Öğleden sonra giizdi1erdcn hiri 

kayaların iistiinden kıyıya indi 't'\ 

sandala ntlıvarak "Cmİ\ e döndü. U-• o . 

mur Beye haber wr<li: 

- Geliyorlar!. 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartrmanlarrnda dairt 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Cumartesi günleri ı 4 den 20 ye k~daı 
muayene parasızdır. 

cevap verdi: 
- Siz ne arıyorsunuz? ~c: 
- Sizi. 
- Biz de sizi. 
_Fakat burası sizin eviniz de· 

ğil... 

111111 Jı 
Bunun karşısında, 0 .Jı pr 

gerilemekten başka yapa' , edl 
ate, u 

şey yoktu. Bundan sonra ·ıe r 
bilir, hatta öteki arkadaşl"-r~il~ 
raber üzerimize ate~ a~o> eti 
ama, istihkam ve siper bizı 
mizde kalmış olurdu. J 

Benim ateşim kart•5100'~tıl 
vaziyetlerinde kalmağa :ePbP' 
olan haydutlar, hakikaten. f~ 
den üzerimize ateş açtılar. eei' 

... d' . döneJll ı çogunun mer ıvenın . .. ,. 
. nı''" de bulunması, bize iyı 'i 

malarma mani oluyordu. .
01 
~ 

Halbuki biz onlara hak~ 
vaziyette bulunuyorduk "e~aırt/ 
rıdan aşağı yağdırdığ1111ıı t Jı 
ların hemen hepsi isabe 

yordu... h•fd~ 
Bu vaziyet karşısında, I 1f0' 

... b" y ka Jll ların yapacagı ır şe 

du. ·ş d•f 
Merdiven başına gell111 ,.j.,P 

. • '/8" l ' 

mış olan haydut r~ı~ı bır.V 
vehametini anladı. Sılahıl ristİ f 
rak. teslim manasında, el e 

kan kaldırdı. . tetl~ 
b bııe ~ 

Rununla bera er, l<''ı , 
olmuş değildi. Esasen, a.r • f ı 

d 1 Yanııı · _., 
dan koşan a am arı a1' •" 

. 1 .. . . atılo:ı ı. 1 
mış er ve uzerımıze t ı•' 

ı d faka' gibi davranmış ar 1• , 

dut reisi onları tuttu: 

-- Uzlaşacağız! dedi. "e f 
Sonra yerden kalkın~~· di~ 

karşılarına bir heykel gdı . .'. 
H t ' dön U• 

miş olan arves e 111 

Ben dedi Kara taba~ ... fi 
- , ' b":ıı~ı 
. . · · · Burası 1 

tesının reısıyım. 
1 

nu1 ,J 
. s· d burada bu u Jır 

mız... ız e ld·ni:ıı• İ 
nuz. Belki size "hoş ge 

1 ıd•.,. 
bilirdik; fak~t, .d~ğru ka1~8ıı ıitj( 
ğil, arkad~kı gızh kaide bir 'v 
mişsiniz. Bunda, herha rıı•"" 

d dı Bu .... 11-li maksa ınız var . b"liyoı r _( 

d . ld gu"' nu ı d,. 
nızın a ne o u ·ırıdi r 

Söz söylemek sırası p 

vest' e gelmişti: vcırJ 
( ArkilS1 ,, 

'ttı 
Hacıbaba: 
soyanlar• 

ce~' 
3 delihanlı da, 

yedi! ·'f'' 
~ın: ---------------------------------------------~----------

__ Olmıyabilir ... Fakat sizi a · ·ıcrdC ,t 
\, zııec• ıılı 

- fyi olıln. Prense::; İrini sevine· 
cck! 

Diye f ı ıldaclıgını rlu},ıyordıı. 
Bu, onun kalhincle çimlenınrğe 

ha,Jıynn aşkın se"iydi. 

Fakat kumandanlar 'e a kerlcr 

kızgındı. Her biri unnı kaçıran hir 
n lanı amlırıyonlu. 

Umur Bey orılıırm hu lıııllerini 
giirdiikçe kendi ini ayıplıyor ve Fil

kini) ordu. 

Güne-. lıalın:ık iizcrcnli. Gemiler 
~ . 

d<' ,·nrnlrlar ,·e lrnzı zararlar <la var-. . 
dr. Hota~· r ccnulıa ~e' irıli ,.c uzakla:;· 

tı. 

Umur Hey hiitiin gemilerin yaı;la· 

rmdaıı geçiyordu. Bn sıraıla kaptan· 

]ar lınrhin neticesini hiltlirirnrlardı: 

- Üç yaralı!.. 
- Rir iilii, _ekiz yaralı: hirisi a· 

., 1 
gırca .... 

- .. ·e ölü , ·nr, ne de yarnh !... 
Umur Bey yaralıları gemilerden 

hirine taşıttı. Onu fzinire giinderdi. 

Kendi i de nrkasm<laıı İzmir körf e· 

zinin ağzına kadar giderek uğurladı. 

Kazaya uğra
yan fil 

Hindi tanın Km; Belıar şt-lırindcıı 

Kalki.ita ~clırine kadar :~50 mil lll<'"r.· 

fe yürüdükten sonra bu he~ ton ağır 

hğındıtki fil, kendini Baro<lnya götü· 

recck olan vapma vinçle hindirilir· 

ken ir koparak yere clü:ı.mü)iir. 

Az daha sahibinin üzerine <lüse· 

celC olan fil, rıhtrmd:ıki ahaliyi kor 

kutum!· herke çil yavrusu gihi <la~ıl
mı~, kacı,ma"·a lıa,;lıımı~tır. 

• ;,a, ~ J ... ... 

Fakat gariptir ki bu muazz:urı u-

kuttan kimseye bir zarar ı;elınenıi~. 

hatta fil dahi incinmcıniştir. 

ramak için ... 

_ Bizi niçin arıyorsunuz? 
- Sizinle bir i~imiz var ... 
- Bizim de sizinle görülecek 

bir işimiz var... . . 
Bunları söyliyen haydut reısı 

arka cebinden tabancasını çıkardı 
ve birdenbire üzerimize ateş et • 

ti: 
Oran! dran !. ... 
Tabancanın hareketi ile ikimiz 

de kendimizi yere atmıştık. 
Kurşunların üzerimizden geçtiği -
ni duyduk. .. 

llk kalkan bu sefer ben oldum. 

Harvest'ten de geride bulundu • 

~clıznılcha:ı;ın<la c , c ıfl • .r 
'I tJıCI 1~· 

cıbaha., diye anılan ta • ıııııJl ı.if . . r· 1'1~111 ı ,. 
lchici Alıtliilkmlırın < u v~ıa' t 

O l . l luııatı o,111 ' 
ri~imle ·10 ırn 111 Jıt f • ~-

1 . uırı< 1,1ı;.111 
g~ee yarısı planlı ur ıııı"' 

1 l'k' uıılıır tan ,·akalanan le ı n ,ıı 
. . . ·ı ı· wıı 

ki knrar; hıhlırı ( 1• ·i b11 ıW 
d ı;lıcl'> ı"lrt t1 Vak• n tarihin c 11 ,\~l ıı 011 , 

hirinci t•ezn: lıunlardıııı'.'ıfti~tıı1"' tfılı 
1 ene. 3 a' : Emin le • cıııs• ' 0( 

• 1 is c ıı•'' ~"r sene, 6 ar ay ıaP f Lı1ıl 11 

Bunlnrılan hep i ıncd~\l 
1 

,.i•' 
e c 

lar. 
1 

fj'Jl ,ııO 
Al11lülkadir. hu cezıt) Jııı1'1ı"11 

!!'.o ı· ·ı <1ıı. •• harcaclıklıırı ,) ırıı~ c1'l• · 
• . . cJıjJcC 

ğum için, haydutların hücumundan ------------- I 
daha uzaktım: İstediğim gibi si - Cef11" 

rııeaatla genyc ıstı~ 

per aldım ve ateş etmeğe başla · .,
1 

Dr. ~K~~! (lfJıtf'1 
11 
~ 

d ~ ~ ımH. arvest'in merdiven başından Dahiliye Mütt ~sıeıJl'~p 
' ıerdC ;.,ısı ,~ 

Çekilmesi üzerine yukarı çıkmak Pauırctan ba§ka &11° ıs~!" .ı r. 
saat ı 2,5 tan 6 yal kada~usU" ııı.r'~ 

iıtiyen haydut reisi, merdivene yolunda cıotı numars11
51111

• cıı1111 tıl~ 
daha bir adım atmıttı ki, taban - tıastararını kabul eder. rf ıısl< f 

1 teri aabah "9 5-12" saatle ,.e e 
canın kurfunları üzerine 

mağa b&,ladı ... 
boşal - mahsustur. 

0

MuayenebaD; • ._ 
22398. Kışlık telc!OD: 21 
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Başlıbaşına bir kütüphane ~ 
•• ';/ ı= 

D N il ve YARIN " .. 
• 
8 

Yüz ciltlik tercüme külliyata !! 
,"-tj4~~· Alfons Daode'ııin bu şa. • pisaneden Robert Rossa yolladığı \\ 
llıdaıı ırnıze Haydar Rifat tara- ~ Bütün milletlerin edebi, dört mektubu ihtiva etmektedir. Sa. :: 1ı A./L~vrilmiştir. Sa. 258 Fi. 100 ~ iç~imai, ikusadi, mali öl .L .:. 

c.. ÇEM / 160 Fi. 50 :-Oıs·n BER 0 Andre Ma - ~ mez eserlerinden seçm e ki. H 4ııa. ın bu en gi!zel romanı!. H. •" • aONVN HUKUKi l'E iÇTi - i! 
ır .• " ta "- ~ tablarm tercümesi olarak ı ESELELERI* S h. N · •• ~tir ra.ı.ından dilimize ÇC\'ril - 1'f A /,! . up ı urı : ·:!· •• ric s. 365 Fi. 100 ·; "Dün ve Yann,, tercüme 1Ieri"nin tanınmış muharrirler•, .. 
idııhı.r: 11 B T, E ANKA, BO nsA • : ' külliyab ünvanı alımda neş· imzalarını taşıyan makaleleri ter- !! 
t kil': 1 rnenabie müracaat edile ... c ri kararlaştıralan yüz kitab- elime ederek meydana gctirdigı !'.! •• 
tı6_ •eYdana gel b "- t 64 · · h bir eserdir. Sa. 240 Fi. 75 ~ ta en u eser Mrılis ._. an ü tamam serı alin. ;: •ll rafından a ı t l d <t.EFLATU~.-* Haydar nifat ta- .. li'ı. 

75 
Y zı mış ır. S::ı. · c meydana ı;clmiı bulunu· :!::.= ']) rafından Türk~eye çcvrilm iştir. 

r. SVLr. ~ yor. s 'h · '<> nır oT VE IHTIL.4J,· Hay- !J olvin'in bir ön sözünü de ı t1'"ai ':.:::: .• · 
:'<.ıt •t 'tarafından c.cvri!mioUr. Kolaylıkla tedarik için etmektedir. Sa. 96 Fi. 35 

ı 75 ~nin yazmı§tır. Sa. 108 ~ adon:: usulü ihdas edilmiştir. flG/ ZLI HARPLER~ Antoiııc ·:::: 
SJ ~ Bir kısmı pc"in, bir kısmı d" - Zischka'mn bilhassa dünyada pet -

'it ' ~·IF l " .. !::i l' Sos . (A VGASI* Kari Ka.tıt _ :;. aydan aya verilecek az bir rol etrafında dönen entrikalHı · 
~' s:~•zır.i nasıl göriiyor? B•· ~ para ile tedarik edilebilir. göstermek için yazdığı bu mUhiın !i ~••ıey 1 ıa Zekeriy• tarafmd>n esori H. \'arojjlu TUrkçcye çevır • ·g 

ı, 7S c çevrilmiştir. Sa. 23
6 

(Külliyatın birinci serisi miştir. Sa. 250 Fi. 75 fi . ~ .. 
J R ( 1 - 1 O kitab) peşin 236 • DISRAELIN'in EIAYATJ• And- :: 

'i.h ' ~A.SIN• B k'"ll" :.·:. 1 ı •· halind u u ıyat, dör.t ki. _ ve her ay 100 kuruş, ikinci se re Maurois tarafından yazılmıg, !. :: 
~ d .. t •. Bay H. Niızım tara . ri ( 11 inciden 20 inciye ka· H. Allşaı tarafından Türkçeye çcv. ;; 

laba crcUmc edilmiştir. Birinci rilmiştir. Sa. 280 Fi 100 g -aı. • lI T - dar) pe~in 504 ve her ay •• 
•q ~t . · cn'in Rasin hakkın *METAFiZiK NEDi R" Hcide - H lttb~. kıkleri th ı 1 00 kuru", üçüncü seri ( 21 :: Y"r. S me a olarak alın- :ı - ggcr'in bu eseri Almanca ve Fran • :: 

t l~ç,"- 260 Fi. 75 · inciden 30 uncuya kadar) sızcası karşıi-.tırılarak Suud Ke- l! 
t lı:y SIN/Fi iHTiLALi ve KA. peşin 532 ve her ay 100 ku- mal Yetkin ' 'e Mazhar ""vket ta • İİ rilıd MEUUNU* Le · "S" ii ~ an nın tara - g ruş; dördüncü seri ( 31 in- rafından lisanımıza çevrHmiştır .. :: 

1 'tdıı, ~~Zılan bu tenkid eseri Bay il ciden 40 ıncıya kadar) Pe- Sa. 18 Fi. 25 !! 
i ~ıhnişufat tarafından lisanımıza ; şin 520 ve her ay l 00 ku- '*YENi ADAl'tfQ Akademi üye- 1İf 

'ı '1tu
1 

r. Sa. 150 Fi. GO =- !erinden F. Strovski'nindir. Hay- • 
l d""al/ IIAYATTA LAŞUUR~ =- ruş; beşinci seri (41 inci- İi Q! "' ta • - d dar Rifat tarafından Türkçeye ter- .. 

1
, {Q ....,_rı bcdilcn Dr. c. Yunb"''un ~ en 50 inciye kadar) pc§İn ."ı 1ll '<>{' d etime edilmiştir. Sa. 165 Fi. 75 U 

lı ı dan r· oktor .M. Jfayrullah tara- ı 188 kuruş ve her ay 100 ku· * IRSl l"ETIN TESi RLERie: Dok İl: 
il'. Sa Urkçeye tercüme edilmiş - fi ıuş: altıncı seri ( 51 İnciden 1 'Jrı. 181 Fi. 

60 11 
tor Nihat füp ve öğretmen Hemzı 

"ılı •)li' A.1[ ~ 60 ıncıya kadar) pe§İn 1 36 Türker tarafından çevrilmiştir. Sa. 

ı.. bı h· ANA DOGRU* Fransız Pi I Ok •
11 

rıyc 
1 

l'i· ve 1Cr ay t O -uruştur.) 236 Fi. 75 j" 
• ~itab r oti tarafından yazılan .ll!lllGlllHllllllllillııınlll nımnımıııımın ıuınımnıummmmııı. i 'lç,.y • 1. H . .Aliııan tarafından •POLiTiKA FELSEFESi• Saa. !ı .i 

ıooe çevrilmiştir. Sa. 292 • K ,ı Pl1' ALIZM 'in BUHRAN ı• Pro ri Ertem bi~ok ecnebi eserlere mu. ;; 
J h fc.sör Gaetan Pirou'nun bu eserini r~eaat ederek meydana getirmiş - İl 

••ASIN* K'"ll. A tır. Sa. 220 Fi. 75 •• 
. B u ıyatm ikinci cil J\, Hamdmi Başar lisanımıza çe _ il 

ie c · ~{ızım tarafından Türk- virmiştir. Kitap, kapitalizm, gü _ "'ESTET/Kc: Suud Kemal Yet - :: ıırı~r;1l!JJ~tir. Sa. 256 Fj. 75 düm!U ökonoml, yeni sosyalcılık, kin Estetiği Fran91zcada11 tam ola- jj 
bıı b··" O BABA* H Dö J\alzak' kapitalizmin ilerisi bahislerini ih _ rak lisanımıza çevirmiştir. Sa. 3~ :: 

1ıtt t Uyijk romanı l3ay Haydar tiva etmektedir Sa. 112 Fi. 50 Fi. 
25 iİ lir.aracından Tiirkçeyc çevril _ *SADAIIBO * Güstav Flaubcrt' *ENEIT* Virgile'nin bu eseri i! 

~ OeSa. 370 Fi. 100 in senelerce tctkikatta bulunarak Ahmet Raşit tarafından Fransız • H 
lldra .. L~LIGIN rsll;oLOJISI yazdığı bıı eseri l. H. Alişan Türk- cadan dilimize çevrilmiştir. Sa. :;~s g 

1
111 

lllll\•ersitesi ııkliyc mütC' _ çeyc ·çevirmiştir. Sa. 434 Fi. 125 Fi. 100 :~:! 
"ti a~ıOr. 13crnard Hart"ııı bu •J. RASiN • Külliynlın son eil. •PARA• Dr. L. REINERS"deo: 
~'-d 'Ye ,.e asabiye mlitchassıs- di. H. N:izım tarafınilan Tiirk • Dr. MuhlisEtc tarafından dilimize ;! 

c "'"an .Dr. İzzettin tarafından çcye ç"vrilmiştir. Sa. 171 Fi. 60 Çe\•rilmiştir. Sa. 45 Fi. 25 ! ~~~ı ·"· ıı.'lt/(8 1 miştir. Sa. 180 Fi. 50 *METAFiZiK • Arlsto'nun bu •SEZAR* Plütark'ın bu mcs . li 
l ~ ... Al/AR SEL&Er:t• Mcş _ eserinin birinci cildi Hilmi Ziya hur eserini Haydar Rifat dilim;,. ;; 
~ '<() edı' 

1 
• d . Ol t .. d" ç . . 33 F" o .. ~at,. p.erın en !\•an Turgen- ken tarafından ercume e ılerek evırmıştir. Sa. 1 ı. 4 ii 

~1 •J?.adafın.~an yazılaa bu kitab! bazı notl:ırla bir de tahlH ilase o- "'iLMi FELSEFE" Felsefe üğ _ g 
l'ttıişlj: Sureyya lisanımıza c;c- lu!lmuştıır. S:t. 110 Fi. 40 retmeni Zıya Osman tarafmdan ~i 
~ 'l!JNo Sa. 255 Fj. 75 *ISKDNDER * Pliitark'ın bu c- çe\•rilmiştir. Eser Ecichcnbah'rn ::·!::·~ 
'l\, ". ıı;ı ~RET\ DVGVMV* Fran sedni }laydar Rifat Türkçeye çe . dır. Sa. 82 Fi. 40 
~!ltıt~YUrıac'ın bu güzel eserini virmiş~ir. Sa. 160 Fi. 60 •KARINOALAI'.IN llAYATI~ :==.·:·:: 

,<l4 e:.eyamı Safa çevirmiştir. •f\A[)!N l'E SOSl~ALIZııt• Au- Mauricc Maetelinck'in bu eseri Men 
'l J, ~ 

1
• 60 gust Beld tarafından yazılan bu met Naci Ecer tarafından 20 bi _ =·=· =·=· 

dı..ı A..t.:/~·• K'"ll. J Z k . d'I' . . 'ilııı"'t. n. ' - u ıy.ıtın üçüncii ıitnh• ~abiha '-erıya ' ımıze rınci basışından çc\"rilmi§tir. Ra. .. 
e CdıJ ~~.Nazım ta~afından ter çevirmıştiı-. S~. ·103 Fi. 100 1::>7 Fi. 75 :: ·~:··4!ıı;ıştir. Sa. 250 Fi. 75 *DEMOKRIT• Filozof, .• oimya. •nEMO.~TEN' HAydar nifat !! 

~ .. ~ R. 'ro~I SAADET' Biiylik nus ı:ı Demol<ril"in ahliıki dügiincclerin. f'lütark'dan dilimir.c çc\"irmiştir. : : ••• ~ 
~ 1 "-liş stoy'un bu cidden güzel den başlıcalarını bir araya toplı - Sa. 45 Fi. ;~5 "'~an "';. Znde lsmai! Hakkı ta- yan bu kitabı Haydar Rifat ter - *ÇIÇERON* Gene Plütark' !! 

, 142 li'~sanımıza çevrilmiştir. cümc etmiştir. Sa. ·18 Fi. 25 dan Haydar Rifat atrafından ter. i~ 
ı-... ı.~.,.A 

1
• 50 *DINT.JER rAnlTII* üniversite cüm~ edilmiştir. Sa. 95 Fi. 40 :c 

:1\lı.. -.1·ıs 1 _ .. '<''ılan T n• Andrc Licsse ta- dinler tarihi dor,enti /\. Hilmi Bud- • TllPNOTIZMA• Dr. Piew jj 
• >ı-;~'>a Yazılan bu faydalı eser da bu eserinde Türk medeniyet v,' Janenen bu Iev!ıalide isti!ade ve .!i. 

~ lll'ıişr Suphi Nuri tarnfmdan kültüriinün klasik dünyaya saçtığı meraklı eseri Cemil &na Ongun t.ı .. 
"...,?oc~r. Sa. 60 l"'· :ıo nurları göstermiştir. Sa. 400 Fi. 12;; rafından di!imlr.c çevrilmi5tir. Sn. i! l·1~le. ~ DV,5VRfJlU.JER* H. . >)FiLOZOF/ 1.ıc SANATc Suuö :;35 l<.,l. 100 ':~:f 
t~fı 1 lL . cnusicr'in bu eseri ı. Kemal Yetkin'in birçok büyük mü- • iNSAN• insan ve onun kendi . ·tıı. ~41.sın t k ı: , ~tir arafın·~'ln tercüme elliflcrin cserler!nc ba5,·urara ya:ı si, cemiyet ve kainat karşıı;ındai< :: 
~\. 1lf11° Sa. 205 Fi. öO mıı:ıtır. Sn. 116 Fi. 40 durumu adını taşıyan bu eFcr f•'r U 

'1li .. ı . .,, t•c F' :ı OTK1 :ı ~tı.''I\ la •ELSE.FE* Moritz *ET/K.ıt* P. /\. Kr..OP N" Paulhandan ~iehmct Naci Y.~ccr ta !i 
,
1
1 .. ,~:ırın.daıı yuılan bu kıy- in .. Etika ''e ahh\kın ka;"Dağı \"C •· rafından tercüme edilmiştir. 8.ı. li 
"~İsJtir ı liılmi Ziya Türkçeye çı!ışı" namındaki eseridir. Ağaoğlıı 159 Fi. 50 i.i. 
~ ()~41/y Sa. 52 Fi. 30 Ahmet dilimize çc\·irmiştir. Sa *YENi KADIN* Cemil Sena .. 
~ c}ı ~ ETiN AS/l,LARI J.., .• 340 Fi. 100 On~un tarafından yazılmıR.tır. Sa. i! ~* nglis•· . • 1 ı- s =·.·. ·=··. ~ ·~Uhitti ın bu !~ıymcUi eseri "'TIERAKLfff• Filozof \'e eser · 1 l"i. 10 

,111l'ıiçtjr n tarafından dilimize !eri hakkında An:ıtol Fra.nsrz'ın bir *l'IKONTUN ôLVMV Marscl H 
'>b '1()1((). Sa. 250 ~'i. JOO mukaddemesini ta~ıyon bu eser Prust'den Haydar Rifnt tarafından ;; 

/1t1 l~ik ~DAR MILIJET"' fsvıç- Haydar Rifat tarafından dilimiz..c tercüme edilmiştir. Sa. 57 Fi. ;m 
er· CUrnhu . . s F" ')::\ "LIZA" R cd"b" l ınd rıyetınin eski baş- ÇC\'rilmiştir. Sa. 4 ı . ...., us ı ı Turr;enyef'm 

~- l " en teın · c: p fe en :ı--1 d s·· ... 'ıt vırgue yız mahkemesi re- " RURI MUCiZELER ro , g'ULA: romanı ır. urcyya Sami 
lıı bu el3<:! Rosscı tarafından ya- sör Dr p Yanet tarafından yazr - Eren tarafından dilimize çevril • 

'4 :ı.lj r Söyı - · · 0 n Türk miştir. Sa. 277 Fi. 100 
•1 {1' l:ı.ruf· emez oglıı Galıp lan bu eseri Cemil Sena ngu 

,,}· 5
0 

·0 dan çcvrilmi!]t iı·. Sı~. <'eye tercüme ctmi~tir. sa. 230. *Lcııcitlc* Virgile'in bu eseri 
lcı "t':N Haydar Rifat tarafından tercüme 
il.~ I Jı., Fi. 75 :: :ı. ~elara~I Zl!INIYBT"' Gns _ *DE PROF'UNDIS* oscar Wıı- edilmiştir. Sa. 326 Fi. lOOı ::::::··: 

§ ·ı,. 1
1
·n., t ın bu "~crı· Hı'lm"ı z

1
• _ B han Top *El rD/LIK* FranSU\'a Moria~· 

• ··ı "'"" ~ • de 'in bu eserini Bay ur -
1
" ı arafınd dil ın ~üze! bir roman•dır. Ha.vdar nı-

:;::.. r. Sa. ~'1- tercüme .c- ralc Andrc Gi<.:c'in hatı::ı ~·~ - ~ .. . . .. ••••• 210 Fı , 5 ,J" , •

1 
b" ı·kt Mucllıfın ha - !at tercume ctmıştır. Sa. 48 Fi 20 ••• i.=:. 

• .. ::::::••.. · 11uşncc.crı e ır ! e } .... ~...... .. ............................. , .. ·-::: .. 
••••••• :::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::: ............................... ···- ___ ...... -. 
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Büyük R 
müsabaka~ 
Müsabakamıza iştirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

• 
Dl KA 

Rad_lJo müsabak 
nasıl olacak ? 

z 

Tafsilat ı o kuyunuz. Ua ha fazla izahat alnıak 
is te r seniz h e rgiln idare m ize ınürucuat 

edebi il r s 1 n iz 

Bir miıddettir kuponlarını koyduğumuz radyo ımisauakasınırı zamanı 
yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacag:r.• ccıcılii~ ,,ilJiri -

yonız. 
MJsabakaya radyocular da iştirak c<lebilirıer. 

RADYOCULAR IN iŞTiRAK ŞARTLARI 
- Müsabaka Avrupa ve Amerika sistenıi makineler olmak 

~ . 

esas üzedne tertip edilmiştir. 
2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler i!'.~ .... c edebilir. 
3 - Müsabakaya i~tirake çağırılan ve bunlardan iştiraki k bul edenle· 

rin adları önceden ilan edilir. Hadyo acentelerine mJttuplar gön· 
derilmiştir isimleri unutulan müesseseler tafsilat alalıılırlcr. iştıru\c 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları ııe>·derpcy 
bilclirecegiz. 

4 - MJsabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanınmış muta· 
hassıslarrnın iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene V<' tecriıbesi-
ne arzolunacaktır. 

5 - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika makinele-
rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birınci ı;elen ilan 
edılceektir. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak ve oku-
yucular müsabakasında b 'rinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZJN i ŞTiRAK ŞARTLARI 
- KURUN Gazetesile neşretmekle olclugumur. kuponlıır 120 olunca, 

en son on bes gün içinde. aşağıda istediğimiz mal(ımatın yazılı ol
duğu bir kağıt ile birlikte biz:- gönderilmiş olacaktır on altıncı gün 

gelecek mektupl::ıt müsabakaya iştirak ettirilmez. 
2 - Okuyucularımızın bir'ktirdiği yüz yirmi adetten ibaret tam lıir t l

kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika radyoları ıcın 
yalnız birisine i~tirak olıınab;ıir ... Her iki radyo makinesine ait mü
sabakaya girmek için iki takım l:upon göndermek liizımdır. 

3 _ Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malOmat bulunmalıdır: 
A _ Tercih etnıekte olduğunuz markanın modeli. 
B _ Senesi. 
c _ Lamba adedi 

D - Kendi adresiniı:. 
E - Markanın ismi. 
4 - Müddeti i!jindc gelen cevaplar tasnif edilecek hangi markalar raı:· 

]a rey alırsa o markayı intihap e<l~n ~kuyucul~r arasın.da iki birin<'t 
ayrılacaktır, b!rine bir Avrupa dığerıne de hır J\merıka raQyo ma· 

kinesi hediye edilecektir. 
Eksik kuponıarınızı gazetemiz idaresinden 

f edarlk ~deblllr siniz 
J{uponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. 

V AKIT Propnğ~ncl:ı Scrviııi 
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'fiirkiye Cunılıuriyel 

22/511937 
Merkez Bankası 

vaziyeti 
~AKTiF Lira 

liııraı 

Altın gaff kiloUTa.m 21.043.G3~iL.29.599.558.25 
Banknot, • • • ~ ,, 16.581.373.-
U!akJık, • • • j,. l.09'1.799°52 47.273.730.77 

Da.tüldeki Mııhnb!rler ı 

Türk lirMJ: • L. J .082.964.05 
Harlı;teki Dltıhııblrle.r: 

Altın eafl kllograt 5.05l,4i9 

1 Altmıı tahvili kabil serbest 
dövlzler. 

7. t 09.529.3' 
1 

47.734.84 
1 

1.082.96~.05 

Diğer dövizler ve borçlu 

kllrtng baklyclcrl • • • • 42.263.818.05 49.421.082.20 
Hazine t&hvWerf: 

Deruhte cclllen C\Takl .cnkUye r 
karaıırğı. L 158.748.56.1-
Kanunun 6 ve 8 lncf mad. 
delerine teY!lkan Haı:lne tAra-M 

tmdruı vak! tedlyat. ı ,, 13.372.427- 145.376.136-
Sened&ı clhdaııı: ı 

Baz1ne bonolan, • • • L. 2.COO.OCO.-
T!car1 senetler • • • , • _., 75.553.325.zı 27.553.325.22 
1:5ham Ye Tııh,·U1t cU:r;danı: 1 

ll 1lfyenln kar§ılığı esham •e L.37.563.770.47 
{Deruhte edilen evrakı nak- ı 

jtalıvIIAt fUbart kıymetle j 

B Serbest cshnm ve tahTilAt L. 3.857.800. 77 4l.421.571 .24 
A\ıınslar: 

Altm ve dli't'iz Ozertu 
Tnhvt!At Ozcrlne 

Blssodarlar 
llluhteW 

1 
66.49'l.IO 

L. 8.551.804.31' 8.618.296.ıı 

4.500.000-
11.754.3.\3.27 

ı 3.U.001.439._1_6 
2 Mart Hl33 tarihinden fUbaren: 

PASiF 

Sermaye, , • , 

İhtiyat aktesl: 

Acil ve !cvkııJAde. • 
Hwıust. 

. . . . . 
redavüldekl Banknotlar: 

2.105.172.40 
4.516.007.?C 

Deruhte edilen evrakı llakUye L 158.748.563-
Kanunun 6 vo 8 inci ınadd~ 
ıertne tevfikan hazine taratın. 

dan nkJ tecii,.at, L. 13.372.427-
Deruhte ec!llen evrak1 nakuye-

bak!yesl, • • • • L 145.376.136-
Kar§llığl tama.men altm olarak 

tedu1lle UAveten vuedllen -· 19.000.000-

Lira 

l 'l.000.000-

6.621. 180. ıo 

Ree:!kont mukabili ıııı.veten ted' .. 12.000.000- 176.376.136. -

~ = Llraat M.P.Vdllab 14.052.841.03 1 Divtlı Ta&lüDutı: 
AJtm taııTfll kabil dOYhler 
nı~er dövizler ve alacaklı 

kllring bakiyeleri 

MubteW t , , 1 

ı
L 1..163.99 

L.22.670.479.01 22.671.943.-. 
102. 279.Z 39. 03 

Yektn .i37.ocı1.4 :19. ı 6 

Tür 
B .. 

Hava Kurumu KURUN 
ük Piyangosu 

11 Haziran 937 dedır. 2. inci keşide 

Büyük ikramiye: 
Bundan başka: 

ikramiyelerle 

15.000, 
( 20.000 

40.000 Liradır. 
ı 2.000, 1.000, 

100 000) 
liralık 

liralık 
iki adet 

ve 
mükafat vardır. 

Aynca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü -
çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan İ5lİfa· 
de etmek için bir bilet almaktan çe kinmeyiniz .•• 

A)lık 

8 B) Irk 

6 D) lıl< 

l'tUıl< 

ABONE TARiFESi 

l\lerr:eket &l"ı:rıJeket 
'.-tnd" dıtında 

iM ı13 
400 7M) 

750 UOO 
1400 !700 

Tarife inden Barkanlar için ayda otuzar k•» 
ruş dUşUIUr. POBta birllğfne ginnlyen y"r 
lerc ayda yetmiş he§er kuru11 uunmedlllr 

rtırl<lyenın h!'r posta mt>rkf!:r;lnde 
Kl'RUNn abone yazılır. 

Adresini cieğfııUren aboneler 25 kurut 
öderler. Göndermlyenlerln adresll"l'i 

degıııtırllmez. 

,......: ........... e R S A lr ..................................... .. 

..._._lll_ı..abl_n_a4»_2_6_y_~~-,.,·-·,-~-:-.:-l -ul.ıu-~---,,-ııu--lli'..•ı::' Aç L 1 t< 
rtao.ı muaıut:>lt:' ıconmı .. rCh. Kıtı..mJaı 
-.Ut U dt:' k•p.rnıt -rı~ ll\Jtti.ırı ur 

• ~terlıu 
•Dolar 
• Fraıık 

1 • LJret 
• IJeıçıka Ft 
• Drabmt 

PARALAR 
ı;:ı; - l'ezeta 

l:.'U • Mark 
114 - • Zlötl 

l:l.ı - • Pengo 
tı4 - • L<!y 

18 • • Dinar 

;? 

2& 
:?4 
l4 -
r,2 

• Jııvıcr• F r :06ö Y~ 
•Leva :!ol • Kron laveç ~JG 

• ı-ıonn 6G - • Al tm Hı:hı 
• KroD C,.'l'k ı:. _ • Baoknol :!.ı.> 

1 'Şlfltı AYU• :!! -

ı------
Ç · Klc.n 

• ı...undra G~ 50 • Viyana 4 t2 G 
• Nevyorlı O,i~ij • Madr1o 13 dlj 
• ParU ı i i. ia • ~rıtıı L t•i:ıo 
• tııtJlllııo ı:;,oo • Vl\r,ct..,. \ 17'.JG 
• ttrtlkMI ~ G~!IB • ~UOllPf'_.f'• 4 fr<>IÜ 

• A Una bi ti.1 • Blll<reı 107 ~3\j(J 

• Ceoevn l:l iı)(ij • Bel2:r&e 54 4b:!·> 
• Snrya ~ ı.;ıo • Yokn!'ıam .. t 73'3~ 
• .ı\nı8tl'rt.llllT' 1 441;) • 6ıfOSkmra i13 V-:?~ 
• Prtt~ ~J.iSJJ • ~tokhntm 311 

ESHAM 

l§ BankRSJ rr .. ıtıVll) 
An11ıfolu • Çtmen._c 13G:i 
KeJt r.tıyon O.ı 

Ştr H11yrtv • Ş19'k 0.1 

• Merkn &olt SS - Balya -
U. sıı:orta 

Bomonll O 

atlkr•zlar 
• 1933 r.H"~ ı l' (jj 

• • . . o \S-12.J 

• . .. m lö~U 

t.uk.0Ahl 11 1\Ji:! 
• Erger\l istik oc,w 

ıır.t:ıo ,. .. 00 
s. ıı:~rum row 

Şark rı:ı. llC"'"" 
r .. ıernn 

fahvillar 
!Clekt rtk 

l'ran:ı ""' 
ttıhum 

Anadohı 1 40. 
A.nar1oıu u 40,-

•n"'"''" nJ 
MUmeıı:sJJ A 44 ()j 

Takvim 
f'er,Prube ('lruJ\ 

27 Mayıs 28 Mayıs 

E6 R. evve 17 R. evvel 

GUo dOCUfll 43~ 431 
Gün babJl l9.Jt l9 ~:l 
!'la barı DlUTlllZ 3.1 .i :i. 1 !i 
.Jğle namıızı 1211 12 ı l 
lk lndi lllLI O&JD lö,08 ı6u8 
4.Qam oamuı 19,,qı 19::l.i 
fataı DıunA.ZI ~( ~7 21 .29 
lınaal& 228 S.29 

Yılın g~n (11nlen 147 148 
Tılrn k&l11.n runıen ~18 21 l 

i : 

. . . . . . 
j i . 

Roman 

Yeni çıktı 
D:ıcıtma yeri V AKIT Kütiipaııe' 

Fiatı 50 kuru~ 

: / : ..... .. . ······· / ....................................... ___..,., 

İLAN • 
İstanbul icra hakimliğinde11 •11c c 

Evvelce Kasımpaşada Tcrs3 ba~) 
desinde 19 numaralı dükkanda 

111 
!ıkla iştigal etmekte iken elye\' 

mctgahı meçhul kalan Şükriye_ioıı 
Haydara olan borcunuzdan S4 

tanbul ikinci icra dairesinin 
3
• t• 

sayılı dosyası mucibince 11-5-
9 tit1ıJt 

. ·cabe celsesi mürafaaya ademı ı j!;Sıtl 
polis tahkikatile de muayyen ile b• 
gahınızın meçhuliyeti dolayısı tıııJl 
nızda 15 gün müddetle ilanen jııe 
• k ·ı . . Ve '/ ~ ıcrasına arar verı mıştır. JZ 
rafaa gün il olarak tayin oıunanteil 
-937 tarihine müsadif cu~~~;ı 
at 10.30 da İstanbul icra ha ııır.ıf. 
bizzat veya bilvekale hazır b~cıııi ~ 
lazımgele::eği aksi takdirde 8 lci1' ~ 

f • ve tet zurunuıla milra aa ıcra . 0ııııJ 
nacağı tebliğ makamına / 
zere ilanen tebliğ olunur. 

~ !!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~=='.=~ ıı•ııı 
Muhammen bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi !.le •. =~t I· 

bedeli (25.500) lira olan şöminuman takozları 9.7.1937 cuma &'•ınu acaıctı! f 

da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın ~~rnjntıııı'/ 
Bu işe girmek istiyenlcrin küçük yol malzemesi için 4.650 ve ~oınettİği ! 

kozları için de 1.912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayın intİ~rf 
katarı, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında. gııll 
mi~ olan talinıatname dairesinde alınmış vesika ve tckl;flcrini aynı .~ 
14 30 a kadar Komisyon rdsliğine vermeleri lazımdır. ..atılıtl' 

' · de " Şartnameler ( 125) kuruşa Ankaıa ve Haydarpaşa veznclerın (Zgzl) 

dır. 

Lüleburgaz Şarbayhı('ından: .. rıe~ 
·rıı . . . . k . d d' 1 rnoto .. Lüleburgaz Beledıyes ı ıçuı satın a lınaea hır a et ızc .. k 
511

ys ,,. 
alternatör 2015193 7 tarihinden itibaren kapalı :ı:arf usulile ınuııa ı:dif' :Gl1 
muttur. ihale 7'/6/937 pazartesi günü saat 16 dc1 Lüleburgaz: se 

1 
d A 

mcni11de yapılacaktır. 
111 

diıt , ~ 
A - Alınacak şeyler: 60 bcygiı lik ılakikada 400 adet devirli .. t~2013sO 

zamanlı bir motör ile 55 kilovat amperlik liç safhalı 50 tekerrGrlu tı' 
luk bir alternatör bedeli keşfi 7000 liradır. 

11 
,11113 

L-ı cane B - Fenni şartnı;mc u cburgaı; elektrik idaresinden ınec 
C - Eksiltme kapalı zarf usulilcdir. • ~' 
D - Muvakkat teminat yüz:dc yrdiJuçuk hesabile 525 lira~ır· pJiı1'1 

E - Teklif mektupları aynı gün saat 16 ya kadar Beledıye 
meninde kabul olunur. • 

F - Gümrük resmi Bclediyl!ye aittir (2915) 

Unkapanında Elvan zade mahallesin
ide Hacı Yakup sokağında 2'1 N. lı beş 
odalı evin yarım hiss~i. 

Eminönündc Şeh Mehmet Gcylani 

Senelik muhamın~n 
kirası 

144 

! 1~ 
mahallesinin Balıkpazan sokağında 
96/142 N. h dlikkan. 

• • tfı' 

2 so 1, 01111 •'fi 
3JI ôl! e 

Yukarıda semti sendik ınuham...-eıı kiralarile ılk temmatıarı ) a Jel aııO~ , 
haller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı s0~0.~,ıc: ı Ş''~ı 

· ·1 k ·· belh 1 ur· ıw ayrı kıuya ven me uzere açık artırmaya konulmuş ise de 1111ıt ~~ &: 
giren bulunmadığından artırma 3-6-937 per embc gününe ı.ızatı,3ıı1t ııııı' 
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. f stckliler hizalarında ·~İ crı' 
nat makbuz veya mektubilc yukarıda yazılı giin<lc saat 14 de va.• 
bulunmalıdırlar. (İ.) (2996) 

• 



(Ba§taro/ı 8 inci sayı/ada) 

Günler geçtikçe Bizans impara
toricesinin neşesi kaçıyordu. Bir 
geçe: 

- Anne.. Anne .. 

Diye kollarını kendisine dogr ,1 

uzatarak gelen kör oğlunu rüyasın. 
da gördü. 

- Niçin gözlerimi çıkarttın .. Di
yordu. Beni niçin öldürmedin? .. 
Keşke öldürseydin?. 

ı 

doğru uzanıyordu. 
• * • 
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Bu rüyadan sonra Vasilisa hep 
ihtiyar papası hatırladı ve öldürttü
ğü sevgililerin seslerile karşılaştı. 
Taht ona bir ateş kazam olmuştu .. 
Gözleri dalıyor ve: 

- Gelmeyin.. Gelmeyin .• 
Diye bağırıyordu. 

Sonunu mu merak ediyorsunuz~ 
Tarihten birkaç satnla bitirelim: 

manaıtınna getirildi ise de 10nradan 
burwla mezan bir türlü bulunama
dı.,, 

Bu hikayenin kahramanlarınclan 
biri de Jrenin Buyükada manastırı
na ktıpattırdıiı Efrozinidir. Onu da 
tarihin birkaç satırı ile Kaydedelim: 

öldürdiikten sonra lrenin torunu 
Efroziniyi sevdi. Onu manastırdan 
çıkartb ve kansı T ekla'yı boşayarak 
onunla evlendi. Fakat oğlu Tcofil 
kendi yerine tahta geçince Efrozini· 
yi tekrar Süyükada manaştnnna 
aönderdi.,. .ı 

.. Yüzlerce yüz, genç, ihtiyar, gü
zel, çirkin yüzlerce yüz.. sonra bu 
yüzlerin yüzlerce elleri kendisine 

"fren, Nisefor tarafmdan tevkif 
olur.du. Midilli adaıma sürülerek 

orada gözlerini ebediyen hayata ka· 
padı. Cesedi 803 yılmda Büyükada "823 yılında Mifel Ernes Leonu 

ATEŞ ÜLKESlNDE - Büf.iik seyahat kitabı 1049 unc~ numaradanberi devanı ediY.or.Almancadan ~evıren: Danıar Ankoflu. 

ea ATEŞ 0LKES1NDE 

harı olmak üzere arablarm mallı • ı 
~atı yoktu. Mihlordun cezası da 
ılga edilmemişti. Arablarm pek çok 
a ırlardanberi devam eden bu örf 

~e adetlerini, onları kızdırmamak 

ra tepenin iizerine vardım. 

Sadık köpeğim zenciyi burada 
kumlar içinde yatmış olarak terke· 
diyor, bana rica tarzında yavaşça 
havlayarak koşup yanıma geliyor
du. Köpeğin bu hali bana dokun· 

du. 

ı . 
Çın, kaldıramazdım. 

Burada bir hırsız asla kendisini 
lllüdafaa hakkına malik değildir. 
h Her ne ise bugünkü manzara 
... ayrete sezadır. Zencinin bulundu. 
gu Yerin uzaklığı tahminen beş ki

~OJlletre vardı. Bu mesafeden onun 

h okusAun~ alm~k, _çöl köpeklerinin 
Ususı bır marıfetıdir. Bu marifet 

~en· · h b cının ayatım kurtarmıştı, zira 
c:L ulunduğu yer dağ kiimları arasm

I3 n görünmesi müşkül yerde idi. 
ahusus ben de devcmle hareket 

~~rnek üzere bulunuyordum. Bu 

~l;~d ... n Mihlord buralarda yalnız 
I cak 'e pek az zaman sonra te· 
~f olmuş bulunacaktı, yahuô be-

tıı b" 
d 

ırnz daha takib edebilmek ikti-
nrı v b' l arsa ıraz sonra onu da uzak-

. :da kayb tmiş olacaktı. Kendisi 

~.ın olum muhakkaktı. Halbuki şim-
1 kurtulmuş oluyordu. 

Mihlord köpeğe her zaman bii-
:Yuk b · · ·ı 1 ır sevgı ı e muame e yapar ve 
rıc~aret ederdi. Köpek de onu ta· 
tıır 'e severdi. 

Kopek zenciyi terketmek istemi-
:Yordu K d ~ı . . lll . · uın ag arının tepesı derın 

e:yılfer ·ı • d •. .. d d t 'b' .. çın e onum e a ga gı ı 
~orun" d ı_. uyar u. Bunucla beraber 
ili~ d . 
ttt aıma yakla§ıyoruz. Hemen he-

en bir saat siiren yolculuktan son· 

Mihlordu birkaç adım ötede ma· 

hud silindir şapkası ile ceketsiz el
bisesi iç.inde kumlar Üstünde yatı • 

yor gördüm. Devriimi bir ağaç si
biydi. Derhal ağzına bir parça şa· 
rab akıttım. uzun bir gayretten 

sonra nihayet gözlerini açabildi. 
Siyahinin bu teşekkür bakışını 

hiç bir zaman unutamıyncağım. Fı. 

sıltı halinde bir sesle: 

_ Artık bahtiyarım, beni öldü· 

rebilirsin 1 
Dedi; onu teskin ettim. Şarab-

tan birkaç yudum daha aldıktan son 
ra tamamen kendine geldi ve beni 
takıb etti. Birlikte çadıra döndlik. 

Öğrendim ki dört gündenbcr: 
küçiik kertenkeleleri yemt!kle ya 1• 

yormuş, fakat ağzı~a bir damla su 
koymamış. Ona yıyecck verdim. 
Sabaha kadar yatmasını söyledim. 

Sabahleyin yapacağım yolculukta 
bana refakat edebilmesi için istira -

hate ihtiyacı vardr. 
Sabahın ilk ışrkları çadırıma gir· 

di .. İ zaman, Mihlord uyandı, eski 
g •. b'l' d' JJ vazifesini çok ıyı ı ır ı. ,ayvan-

lrm yemledi, benim için pişirdiği 

tl.rdı' Benim tabiatimi ve iti· 
çayı ge · .. 
yadlarımr bilir. ona gere hareket 

ATEŞ ULK~lNUt; 

Vakıa deve çok kuvvetli bir hay

van değildir. fakat bir ay üç yiiz ki
lo kadar yük taşımak §artile çöl yü
riiniişünü yapmağa muktedirdir. Fnz 

la yiik vurursanız kin besler ve 

intikamı da çok acıdır. 
Kervanın yükünün yarısını su 

t~ki) ediyordu. Evvelce de arzet
tiğim gibi bir çöl seyahatine çık
nıazdan evvel bir sahra kervanının 
tertip ve te§kil etmek bir bilgiye 
miitefakkıftır. Zaruri ihtiyaçlanmı
zı kar§ılayacak olan maddeler kafi 
miktarda idi; mühimmatımız da • 

GS 

yanından üç günden beri gidiyoruz; 
Mecburi istirahat vaktinde dör

düncii giın bir sabah erken vaziye
ti anlamak etrafı görmek, Rumdn
dan takriben 500 kilometre uzaklık
ta tahmin ettiğim halde bir tiiriü 
yaklaşamadığımız yeri tetkik etmek 
üzere köpeklerimi yanıma alarak 

bir gezintiye ~ıktun. 1 

Volkanik yüksek atlaııda daha 
evvel bir tetkikimde oradaki kiı
çük bir İ§tialin türlii tiirlü şekiller
de devam ettiğini ve uzun günler 
fasılalarla inkıtaa uğradığını seyrel· 

mebzuldü. miştim. 
Çöl ortasında mahrukatt nasıl Üç giindenberi yol orta~;ında he-

t~darik ediyor ve yemeklerimizi na· nüz: nihayeti gelmiyen aııcak biraz 

sıl pi§iriyorduk?. Bunu da anlata· daha yaklaşmrs bulunduğum vazi
yrm. Bu geniş çöl ovasında mahru- yet belki can şıkmtısı veriyordu. 

kat bulunmadığr malumdur. Benim Mehari güzel ve kuvvet-

iki zenci ellerinde uygun kaplar Jibir hayvnndr. Kendi halinde yavaş 
olduğu halde daima kervanımı bir yavaş ilerliyen kervanımı geride bı
katırla takip ediyorlardı. Bunların rakarak hayvi\nımı siircr, ilerler, is
vazifeleri çok ehemmiyetlidir: De· tediğiın yere gidip gelir ve kervn

velerin ve katırların bıraktıklım pis· nrma iltihak ederdim. 
likleri en kiiçiik parı;asına kadar top Köpeğim bana daima iyi bir ar-
Jaınağa memur edilmişlerdi. kadastı. Her zaman onun hissi doğ-

Bu pislikler kuvvetli güneşin ha· ru cıkıyordu. Tek ba§ıma yaptığım 
rareti altında kuruduktan sonra çöl dola§malarında bana on arabtan 
kimyevi bir tarzda fevkalade iyi daha fazla faydalı oluyordu. 
mahrukat oluyordu. Şayet bir de ku· T ~rinievvel içinde bir gündii. 
ru deve dikeni, ve Alfa otu bulur· Güne§ daha haylıca sıcaktı. Faknt 
sak mahrukat ihtiyacımız tamnmen günler oldukça kısa idi. Karanlık 
zail oluyordu. erken basıyordu. Mamafih konak 

Diinnenin kumları arasınds da- ı m1'halline dönmek istemiyordum. 
ima bin metre yükseklikte devam Ardara ertesi gün kervanla bera· 

eden düz: ve tebe§iri ta~ duvarlar bcr beni takib etmC$ini bildirmittim, 
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Veremle mücadele ispanyada ,,. 
Sanatoryom yataklı oluyor Bir Alman tayyarecı.ı 

ma mahkOm edildi 

=Gönlük ---

·=R~!?!0] Kufbe gidenler 
Rodolphe adasına doğru yola ç1.kıyorlar Ankara 26 (Telefonla) - Sıhhat 1 

ve İ çtimai Muavenet Vekili Dr. Re- Bilbao, 26 (A.A.) _ ıteııter 
Moskova 26 (A.A.) - Fena 

havalardan dolayı kutup seferine 

i§tİrak etmiı olan birtakım tayya· 

reler Rodolphe adasında kalma -

ya mecbur olmuşlardır. 20 mayıs 

saat 13 te :kutupta bir kar fırtına· 

u hüküm sürmekte idi. Bir kilo -
metre meıaf eden ilerisini görmek 

kabil değildi. Saat 19 da havayı 
kesif bulutlar kaplamı§ ve hafif 

surette kar yağmağa başlamıştır. 
Rüyet dairesi 2 ili 4 kilometre 

idi. 

Rodolphe adasında saat 19 da 

kar f ırlması hüküm sürmekte idi. 

Adada bulunmakta olan heye· 
tin reis muavini Şevelev, gazete • 

cilere beyanatta bulunarak şöyle 
demittir: 

"Kutba kadar bütün meıaleyi 

bulutlar altında katetmeğe mec • 

bur olmamız ihtimali var. Pilot -
ların yıldızlara bakarak iıtikamet 

tayin etmeleri ve Rodolphe ada -
ac radyo fenerinin vereceği İfa • 

retlere göre yollarına devam ey • 

lemeleri muhtemeldir. Hava §art· 
Zarına göre açık bir havada kut· 

ba yakla§mağa çalı§acağız, yahut 
bulutlar altında kutup mıntaka · 
sır.a inerek bize rehberlik etmek

te olan Voplanov'un tayyareıini 
c:rayacağız. Kutba vardığımız za· 

man, hava §artları pek fazla va • 
himlqecek olurıa, yere inmemi • 

ze müıait bir mahal arayacağız ve 
telsiz vcuıtcuile Schmidt ile 'tema-

ıa geleceğiz. Herhalde Papanine 
grupuna iltihak 'edeceğiz, iıtaı -

yonu teıiı etmeğe çalıtacağız ve 

RoJolphe adaıına döneceğiz.,, 

68 

Bahçıvanı vuran 
Bahçlvanın davası, karar 
, safhasma vardı l 

Balıtn an Perikli) i. ara l.ırındaki 
bir tarla ihtilafından <lolayı ta:-arlr 

yarak !;İfte kur-;unile hir gece yarbı 

öldürmekten -uçlu hahı,:ıYan ı\rna' ud 
\.ti ızanın durufınası ağıtcezadn , 
c.lün karar eaflıa~ma Yar<h. il cyct, 

kararını haziran ayında tefhim ede· 
cektir. 

Bu karar saflın ına seli~. ikinci 
def aclır. Daha e' vcl, kararın ınüzake· 
rc$İ sıra~mda, da' acı \'ekilin in i .. tr.ği· 
le. tahkikat yeniden gcni~letilıııi:;ti. 

Diinkü celsede, eHel<·e dinlenilen 

~ahitlerden bazıları tekrar dinlenil~-
rek, kendilerinden uzun uzıulıya izahat 

almdr \'C yüzle-::tirıneler pr>ılclı Bu a

rada, iki taraf an1katları ara~ında. 

hararttli nıiinaka~al"r ela ~cc,;ti. Bir 
ar al ık ela Periklin in ana~ı Sofi, ı-tıçu 

Periklinin kardc:i ~alıid İ::-pi:.-oya )tik 
!etmek i::teıııe,..indcn dolayı. ~uı;lu a

' tıkatma \mm utı;a .idclrtle ı;ıkı-:h .. 
J);l\'ilt'ı varisler Hk ili. ~alıid ola· 

rak dinlenilenlerdcn Ali Rız:mm ko
rucu·u cyidiıı. e' 'rlec poJİ;.fc 'erdi· 
ği ifadeyi inkar ctmcı.İ üzerine, hu 

ifa<lc zaptını imznlıyım poli~l,.riıı ı.H" 

lıid olarak !;ağırılınalarını İ::hli. Fa
kat. miiıldeiumumi mua' ini talıki· 

katın gcni;lctilrnf'sile, ev' clec ıııc_

huk heraet iı,;teği kar~mndaki vaıiyr· 

tin deği~mcdiğini, yeniden ~ahid cc-1· 

öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PIA.kla türk mualklııl 12,50 

Havadis, 13,05 Muhtelif pllk netrıyatı. 14.,00 

Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

fik Saydam, Mecliste, Vekaletin jansı muhabirinden: • J 

bütçesinin müzakeresi esnasında Almanyalı genç pilot ti•\. 
verdiği izahatta veremle hakkında ackim Wandel dün aktaıt' ~ 
şöyle demiştir: mahkemesi tar~f mdan id•ll1" Saat 18,30 Pllkla danı musikisi. 19.30 

Spor müsahabeleri E§ret Şefik, 20,00 Rifat 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk tarkıları. 20,30 "ömer Rıza tarafındaı:ı 
arapça ıöylev. 20,45 Safiye ve arkadatlan 
tarafından Türk muatkiııl ve halk ~arkılan 
(Saat ayarı) 21,15 orkestra 

"Memlekette yaptığımız tetki • kiiın edilmiıtir. 
katla bizde veremin şehirlerde daha Jl..p) 
çok, kasabalarCl.11. daha az ve köy- AMERiKANIN BASJ<LIL 

!erde çok nadir olduğu neticesine YARDIMI 

Snat 22,15 }..janı ve borsa haberleri ve 
ertesi ı;ünUn programı. 22,30 Pllkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23,00 Son. 

varmışızdır. Köylerde kördüğümüz . ) _ ~ 
veremliler, sehirlerle temas eden Vaııngton, 26 (A.A· t1tPJI 

J • • B k'lara / ' 1' ameleler ve kasabalarla temas eden cıye nezaretı, as it"" 

h 1 'lh ~ . vardımlar ile me§gul k 0111d ~ 
a ktır. Bı assa yaptıgımız tetkı- " . apor " 

k t t. . d .. d"k k" "P' k hır rapor almıttır. Bu r 1,~ 
Şeyh Galip gecesi a ne ıcesın e ~or u ı ır e 'karı ıı 

mitenin Paristeki Amerı .., 
11 

) teamülü,, dediğimiz usulle aldığımız 
netice bize 18 yaşına kadar köylü

nün hemen hemen yüzde O dene
cek derecede verem tezahürü gös • 

Sclırcmini Halh<>vindcn: , 
Semtimizde doğup yet' ~en Ye 13 

inci asırda Türk eclehfyatmm ıııiiırr 

taz bir mümessili olan (Şeyh Galih) 
adrna E, imiz ı"alonunda 1.6.937 e:ah 

termemektedir. Şehirler ve kasa • 
balarla temas eden 'halktan aldığı • 

mız netice bundan biraz fazladır. 
gccct.İ sant 20,30 da bir met a~im ya· 
pdac:ıktır. 

Bittabi bugün göz önünde bulunan 
Dil tarih cdehiyat komitemizin 

veremlilerin kısmı küllisi şehirler 
tcrtib ctti~i (Türk hiiyükleri) gecele-

~ halkındandır. 
rin in ( 3) iincü~ünü teşkil edt>ıı bu ı;e· . . . 
ccye ü~tad Neyzen Te\'fik de aynca Sanatoryom ışıne gelınce; Sana -
· ·. ·ı k J ·ı toryomumuz 150 yataklıdır. Bu seı~tırak etmek surell e ı)mcllcnı ırı • 
~ · 1 k ne 50 daha ilave olunarak 200 yatak· 
mı~ o aca "tır. 

, . . . lı olacaktır. Konulan 1 O bin lira faz. 
Programa E\'ımızın: Galib lııık· I l k b' d h f l t k .. 1 .... . ~ a ı ıraz a a az a e emmu u ıçın-

kmda c;cvreınızde yaptıgı unı:tırıııa· d' 
ların uetice;,inin bildirilme i ile ha .. · ır. d 

~ Tıb fakültesi ve iğer inşaat için 
lanac·ı;ktır. 

konulan 900,000 liranın içinde in· 
Eclclıiyat tarihi müellifle;·inıidcn 

şaat tahsisatı da dahildir. 
Sadettin Nüzhet Ergun (Galib gece· 
:-i) için lıu ~u:ıi surette hazırlacltğ1 ori- 6 ÇOCUKLU 32 BlN AiLE VAR 

.iinal tetkikinde ~:ıirin .. anat 'e c~cr· Çok çocuklu ailelere yardıma ge

lerini anlatıp tahlil eder.ek 'ı: nadi<lr. 
parc.;alarını da okuyacaktır. lince: Şimdiye kadar 6 çocuklu 32 

ıoloıhanesinden 500 çoC~ğıl t'1' 
'k . l . . . "'ıe ı:t merı aya gıtme erı ıçın )<tt"'" 

etmi~ olduğu beyan edilıııe. ~ 
Ha . . t' "'erJ111f . 

rıcıye nezare ı, f ,lı . •:._ıl duğu cevapta komitenın . Ot"·. 
ve icraatına kartı sempati !111ı', 
mekte, ancak çocukların Jibif 
ceretine müsaade etmek 51 ,et / 
. . .. h i net••· _ı 
tını mun asıran mesa c&' 
ba~şeden kanunları :dal ,/ 
tedır. ~. 

r-G Ur e, federasyonu 
isi.fa ediyor 

.,.,,(} 
Ankara, 26 (T el~f?nla) >-~/. 

ret federasyonu reısı !,· ~,ııi 
F etgerinin İsli fa edecegı 
tahakkuk etmektedir. k 

I' .. if1e' ~ 
Bu federasyon reis ıg '/l' 

Bankası direktörlerinden Siı/ 
b. . . ·ı . h ber ver 

hine de lüzum olmadığım iiylecli Galib'in hc~telenmi~ olan şiirleri bin anne tesbit ettik. Dört seneden 

beri talebettiğimiz esas veçhile bu 

adedin daha tezayüd edeceğini ümid 
ediyoruz. Bu annelere kanun mu· 

cibince. hali vakti yerinde olanlara 

madalya, olmayanlara da para yar

dımı yapılır. Bu sene koyduğumuz 
para ile öyle ümid ediyoruz ki bir-

ın~n getırı ecezı a ~ 
tedır. ~ 

çok aileyi daha memnun ed bil 
Başka memleketlerin sıhhiye 'J 
lerinde çok çocuklu annelere~·, 
olmak üzere bendeniz z5o.O .JI 

Heyet de, \'ekilin isteğini miittefik~n ele lıalka clinletilecektir. 
reddetti. 

1ddia, ~ah i idclia ve ınüd:lfaa za· •1 "' F J f 
ten e\ \'elcc etraflı olarak yapılım~tı. r. J mı e se e --
Hu cihet, kısaca hclirtilcli. Ye fİıııdiı'ı Dün ve .Yann 1Gtaplan11dandw 

da' a. lıc) clçc kararın miizak~rc i nf · Fıyatı -40 kuruştur --------h a~ınıladır. l 

• "' J ~-
fran"'a kadar para ayrıldıgın "' ,·e 
düm. Bittabi buna zanıan 
göre bütçe ister. 
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Öğleye kadar bila tevakkuf deve 
ııiivar olarak dolaştım ve tahminen 
kırk kilometre kadar bir yol almış
tım. Ne çare ki tarassud ettiğim 

yerler eskisi gibi amansız kum deni
zinden ibaret kalıyordu. Yüksek 

kum tepeleri daha uzakta bulunan 

herhangi bir manzarayı görmeme 
mrıni te~kil ediyordu. 

zı şimşeklerin çaktığı görülüyordu. 

Yüksek sesle gülmeğe başladım. 
Gecenin saat on biri idi. Hayvan

ları çağırıyor ve onlarla eğleniyor· 
dum: 

- Sizi gidi ahmaklar, haylı 
uyumuşum, beni niçin uyandırma· 
dımz?. 

Kidi bataklığında geçen uzun 

günlerin yorgunluğu yüzünden vü. 

cudce biraz zayıf düşmüştüm. Her 

ne kadar hasta değilsem de kemik

lerim içinde bataklığın gizli sıtması
nın sıcaklığını hissediyordum. 

dimdik olarak etrafı koklayıp dolaş· 
mağa ve yavaşça ürümeğe başladı. 
Ren ise derhal yakınımızda bir par· 
sın bulunduğunu tahmin ederek tÜ· 

feğime sarıldım. 
Kopek karnı üzerinde bir düzü

ye es çıkararak gürültü yapıyordu ; 

onun bir tehlike sırasında böyle yap· 

mak adeti idi. 

fakat birşey göremedim. 
Nihayet köpeğimin hassasiyeti • 

nin esbabını keşfettim. Uzaktan 
uzanıp giden bir kum tepesinin yük· 
sek sırtı Üzerinde siyah bir insan şek· 
li görünüyordu. 

1 .. 11· Ayın parlayan mavi aydın rgr 
da tabii büyüklükte gayri mütehar• 

rik bir cisim görülüyordu. 
Yüksek kum tepesinin geniş zir· 

vesinde hem biraz dinlenmek, hem 

de hayvanları sulamak, yemlemek, 

ve bizzat kendim de yemek içmek • 
için deveden aşağıya indim. 

Bunları yaptıktan sonra daha bir 

vakit, sarı kum üzerinde sigara içe

rek ve biraz da düşünceye dalarak 
etrafıma donuk donuk bakıyordum. 
Küçük seyahat çadınmın gölgesin

de uzanmıştım. Uzun saatler la· 
ycnkati deve üzerinde seyahat beni 

yormuştu. İki saat kadar dinlen -
mek istiyordum. 

Devem kendisini kum içine nt
mış, müsterih darısını çiğniyor, kö· 
peklerim çadırımın önünde yatıyor· 

lardı. Bunların muhafazası altında 
bila endi~e ölü gibi derin bir yukuya 
dalmışım. Gözümü açtığım zaman 
gözlerime adeta itimad etmiyerek 
süri.incrck çadırdan dışarı çıktım ve 
ve etrafıma baktım. Gökte sara
hatle parlıyan bir ay vardı. Etrafım· 
da ve üzerimde yıldızlarla dolu ber
rak bir ~öl ile sarılı gibiydim, gök
yüzü böyle görünüyordu. Ayni 

zamanda biribirini takib eden kırmı· 

Hatta Namaz Rumbadan hare
ketimde bu rahatsızlık bende vardı. 
Onu şimdiye kadar üzerimden bir 
türlü defedememiştim. Uzun haf

talar ıztırab duymadan rahat bir ge· 

ce uyumak nasib olmamıştı. Her 
akşam yattığım zaman sabahlan ka. 
rargahta yorgun kalkardım. Bu

gün takriben deliksiz on saat uyu. ı 

duktan sonra adeta kendimi yeni- ı 
den doğmuş gibi kuvvetli hissedi • ; 
yordum. '. 

insan, yanında adam bulunmaz. · 

sa hayvanlarla konuşuyor. Köpek· 
lerinı ve maymunum karşımda hır· 
lıyorlar, dikkatle gözümün içine ba· 

karak bekleşiyorlar. Ben de onlara 
şöyle diyorum; 

- Karnım1;zı doyurduktan son· 

ra gece ay ışığında tekrar dola
şacağız, gece serindir, iyi yüri.ini.ir 1 

En son söz ağzımdan çıktığı va

kit, köpeğim birdenbire tüyleri 

Gözlerimle etrafı aradım, bakış
larımı önümde yanan ince kum yı· 
ğınları tepelerine uzattım; fakat 

~üphe edilecek hiç birşey göreme • 
dim. Köpeğim bir vakit yamaçlara 

gözlerini dikerek hareketsiz durdu: 
sonra kuyruğunu sallayarak bana 
doğru geri döndü, elleri üzerine kal· 

karak havlıyordu. 

Ona "Ara, bull,. diye emir ver
dim, hemen garb istikametinde 

ilerliyerek koştu, kum tepeleri için. 
de kayboldu. Bu hali gören may. 
munum, arkadaşını takib etmek İs· 
tedi, onu çağırarak zorla geri çe • 

virmeğe mecbur oldum. 
- Sen burada kalacaksın kırmı. 

zı maymun ; hep birden beni yalnız 

bırakmak mı istiyors·ınuz? 
Çehresinde öfkenin şayanı hay

ret kmşıklarının tebarüz ettiğini gör. 
düm. Yanımda büzülmüş duruyor

du. Fakat lliddetle burnundan ne
fes alarak arkadaşının kaybolduğu 
istikamete bakıyordu. 

Ayın açık ışığı sayesinde birkaç 
dakika kum tepderinin kenarlarını 

dürbi.inümle, dikkatle tetkik ettim, 

Birkaç saniye süren bu manıa· 
ra hemen kaybolmuştu. Bu kadar• 

cık görünü§ bana kafi idi. Bu. l\1ih· 

lordun bizzat kendisi idi. Narrıat 
Rumbadan itibaren devam eden üç 
günlük yolculuğumda Mihlord~~ 
hafiyyen kervammm arkasını tak• 
ettiği anlaşıldı. 

Herhalde o beni sabahleyin btl* 
l d - k k 'd "rırıii~· un ugum uza mev ı e go 
takib etmişti. Tarafımdan kabt1I e· 

dilmek için büyiik ümid içinde bal~· 
ı· 

ka birşey hatırına getirmiyerek ge 
) eV* 

yordu. Siyahi herşeyden ev\'~ 5 hi-
gime güveniyordu. Eğer benı01 ı. 

o~· 
mayem olmasaydi arablar onu ç ··] 
tan öldürmüş olacaklardı. ZirH ç~e 
kanunu çok sert ve şediddir. ek• 
deve hırsızı için hiç merhamet Y0 

tur. )'3 
Arablar Mihlordu asnııŞ ...,,e 

fıf11' 
kurşuna dizmiş olaydılar, tara ılr 

dan asla bir itaba ve tekdire rrı.8:ıtt 
kalmazlardı. Çünkü Mihlord bıı h• 

tarafımdan ipe bağlanmağa f11Brı" 
ki'ım edilmişti. Onun kaçJ11

851 
r· 

imkan verdiğimden, onu ceı.aY8 ~r 
pılınaktan kurtardığımdan />.r 



1 S· TAN BUL -L ULAR • 
1 iN 

Bütün nakil vasıtalarının tarifeleri 
JsrANBUL- K. EKMECE KISMI BANLiYÖ KATARLARI 
l>lş l ıı n ıG ııı s l '20 -ı'f on " -ıs ~o :ı-ı :n 36 :ııı 'o u H 46 u 511 :.~ ı; :.·ıı.ı =·~ ~ !iti ı;s ,...... ·~ ""t 

;-11 10 • 11 • 1111 11 • 1, • 14 • il• il il 17 • 17 • il 11 il• 11 w tt u tO • 20 w 20 .o 21 • !2 • 21 '° !3 • 
. 
o. 1 • ...... il -

' !,• 

... ... ... .... 
-- ... -. . .. • .. .. .. il • .. • ıt • •• • ,. • .. • .. .. 17 • 17 • il il il .. .. il it .. 20 • ----7.. • 11 •• • .. 

- .... ....... .. 19 .. - ıoa 21 • t2 il 13. 

"" uıı On t .a 1... • .. 1 • il it , ... il~ il ........ il il. ı• ..... 11 .. .. .. -7" •• • ........ il• ............... il'" .... 1711 D tt O •I - ~ - ~ . 
'" I" 7n ,,. 111 111 ıt• 11• 1 ı• ıa• 1111 utt ı•• il" llM 1111 

i ~ ; -:-.. 'ı i ,., ı' 1 'ı ... 
..... ... ..: - ._ ""' - ~ il. • .. 

.. .............. "" 
"" il ...... ıt• "" 

tO" 211' n ıı t3 u 

.... "" ........ "" ıo ,, ıı ı• ıı .. ısı• 

.... .... .... Iİ" "" 
21 .. 21 .. "" u•• !." • .. 7" • • • .. • .. ı• .. " .. il .. il .......... il ...... il .. 17 .. 

:_ıt Z., !• !: ~ 1- ı:,.• ::: ıı• il• ı~• ı•• 11• 11• , • ., 17• 1111 11• ıt• 11 ,. "" "" 

111 111 •• 111 ,,. '" ıon 11 ., u• 11"• ,;' .. ,";,. 1111 11• fi• 17• 11• 11 11 1111 11 ., 90 ,. ""un tııı 2111 

21 .. ıı. UMIJM 

21•• tlll 

. - ~ --- -. - ~ ~ . 1 .. 7. • il • • • ,, ...... il. it. it .. il .. ı• .... it ... il 

... 7" • il • il • .. • il lb .. 11 .. it il it .. il ..... il.. .. .. ı• .. 

l • - - ~ • - - - • -

J~ 7 " ı" t • 1 ı,. '',. il " " " il,. il• ı• • ı•" r• • 17 " 11 .. 
...... _________ _ 

~ : .. • • !: : : '.!. '!." ~ .. it .. il• il ............. " .. ". 

it ti 20 il tD H ttl it ti il ti "' t! it 22 • 2A it 
.... , .... 1111 "" ,.,. ıı• ;J 
it .. ti,.. ti " fi .. } 

.... """"""""it" j • t:l K 

,/ 'i' :; 

il ı:ı ıs 17 19 21 2312:5 5. !i ti 31 33 35 37 39 ,1 

•• -... •• 
1 
~ 
711 
711 

... !r .... -'" ...... -... 
'-
• il ·'il 
-•• -e ıı -. " 
'"İ" 

"""' 7• -'il -7 • , .. , ... . -... .. 711 , ••• -- .. 7 ........ --' ....... 
"' :. fj 

-•• 
•• ... ~ •• •• .. -• ••• ... -ı" eıı , ·... 

'i ... 

..... 

- .. •••• it• ....... ·" ...... itil 1111 .... 17• ...... ::: ı:. 
"" ı'UI -.. , ... ~ 
ıt ıı Uf .. .. 
11 ,. ıo• , .. ,. 1111 n 

ltll iti> tOtl ~OSI 2111 2"1 ;-,. ~ ,4:,, ı":• 11• ıı• 16 11 •• 11 ıı• 11• 11• ıa• 11• -~ - . - . -t• t• it" 1111 ti" ıt• 11 11 it• ll1t ıtıt 17•• 19tt ilk il• ıt• ıt1t to• tOlf tıı• tt• 
:: !" 1!• ~ '!" ıt• •:..• '!." I~" '!." 1~11 llM 1111 ıın 1111 .... 10" tO" t~" Uıt 
'" ıı• 11• 1111 1111 11• 11• ı•• ıın "" uu 1111 ıe" 11 ,. it""" 101• to• 21ıo tıı 11 

't .. r:. .: .. l~lt ı:n ,; M ,; fi ,:;. ,; ,. il il 1"':'11 ,-; .. il• I' .: il ı':'ıı I0•11 20 JI !l.JI 12 n .. .. - ......... - .. . ,. .. 
1 • it ıs il• il• 11 • il,. "• 11 M il• 17,. 11" il,. it" it" it" tn" ~O" tı ıs tı" 

::· ı ~ ·~· ~ ı ·r01 ~ ~ ~ ~ ~ :ı :ı ' l , .. , 1
: 

.... .. 7• 

~ ... -
~ ın 1n -

-- .. 7.. • .. • .. 

' ---
t 

'.. • .. • .. - --' ....... ' J 
•• .. . .. -. " 

t• ıt• ıı• il" 11• 11• "" 1111 "'" 1111 11• ııu "" ıt• ıo• tn" tı• tı• 12" .. .... - ,. -- ....... - ... "' .... ... .. 
t., ıt • il• it 11 ıı • il" it• il" ıı 11 17 • il n ıa 11 ıt • !On to 11 tı" '!., 12

,, - ......... -·----- l··--· . .. ıı• 11• ıt• 11• ıaıı ıao ı•sa lln ııu 17" ıtn ıtn 1 ıtıt 11111 ıo ... n • 1:• ti•• 1~' ~ &"i1 1 " ---... lif 7 • ... • ..... -~ en ıu '" sn an '" -• ıı 

.. •• -. ,, . -- ·--·------ _,. ıtN ıt• ıı• ıt" 11n il• l•M llff ı•ti J7•• il• ıtu ıtn ıt• VO" 10• 1111 ti ıt 12" . ..... . .. ... -...... ,,. ... ... - .. ,. .. . .. 
ıou ıon '"" 1111 ıt• ıt• 110 il•"""",,.,"" 11u 11 ,. "" 1011 ıo•• ıııı 21

11 tıu 

~z---=-------'.~T--A~~B-rUL-:-,--t okuyucu 
se.,109 

•Ont lsıasiyonlar 

Kon .. an• 

~ :::::. :.~:: .. :::: larımıza 
__ -ı---..:...~ı------~~~----.,....ı,,,.,,..~~=---ı.._..::;.._-t--~-· 

lstanbul ~ . \'. 7 2s ıo n ıt" 

4u . ,. 

it 2S 

Kumkapı K. ıt n 
' • v. K. iV ıs 
Yedikule v. 1111 
, il°' 
Zeytinburnu , .. .._ ..... 
Bakırköy 

V. ' • ' 'K 
K. Yeşilköy \" ' .. . V ---.. K K: K. Çekmece--:".' v' 
~ 1\. . 

V.'f Edirne-ı ist. K 

'" 
7" 

... ... ,. 
11 ,, 

"" . . . 
ti., 

.... 

- KIRK(ARELI -· ALPULLU 
t" 

111 Ü 

, .. 
' 

K. Alpuılu v. A 
'v7 Kırklareli .. K. A' ... 

T....ıata ... ı111'atl 

" .. 10" 

'

K. lstanbul 

v. Atina 

K. ' ıott K.. ıo,. 

BUtUo nakil \7
8 sı ta

larıoıo tarif eteri nl 
toplu bir şek ilde her 

atin gazetemizde 
bulacaksınız 

Pazar günü 
tarifesini 

·Ayrıca 

PAZAR 
.,, . 

günü verecegız 

'KÖPllO · HA YDAllPA' A . KADIKÖVO 
K~prOd•n hlkıt ->- H Pışıdın k ~ Kıdı~~yOn• V 

6 2:).'<Adıpuıı 
700 
7300 
740X 
74()Xt: 
800 
8 :.'()I oru• 
sson 
840Xt: 
840XO 
9 lOAılıo. 

950x 
1030 1 

11 oox 
1J 5()X 
J230 

643 
, 718 

uı:ı 

'7 ô.'i - ..... 
, 840 

858 
900 
928 

1008 

11 18 
1 :! ı.18 

1315X 13:~ 
13MX~nk••• "' "'1 14 IS 
1480 14 ~8 
1610'< 1528 
16fı0'< 1608 
16 2.'i \ 
1645~ 
1700 
1780 
1760'< 

17 ().') :: =~ l 
ıs ıo r 

1800 . 
J890AııhrÖİll°•~ 1848 
18MX ı9JO 
lı9 IOAoJorau!. f ın8 
ı9~x 20oa 
2030X 2048 
:!I ıo~ 21 Sil 
2:! 30 x .... 2.! ?<l 
z4 J5X A ' .24kCı 

648 
723 
7 fJ() 

800 
8 20 

~ 

988 .~ 
1018 = 
10 50 --" 11 23 
1218 ;:; 
1250 ~ 
13 38 ı:: 
14 ıs c 
14ô3 ... 
1583 c 
1618 = 
16 .\() c 
,- - E 
17 161~ 

117 46 o; 
- - VI 

18 16 -
1853 .... 
19 10 :; 
19 3.'l 
2008 x 
205:i 
2185 
42 :.r, 
2Ho ,... 

KADIKÖY0-HAYDARPAfA·K0PRf 
~~ - H Pltıdın ~ .;+ _ ~6pr0ye V.( • 

620 630 x 6~ 
700 7~ 
7:\0 73SX 7l>8 
8000 820 

805E 
890 

9001:1 

940 
ıv25 
il 00 
ıı ~o 
1280 
1906 
1845 
1485 
ı:ıoo 
1540 
1620 
1650 

1725 
1765 __ ı 

1825 
1900 
192ô 
19.\ô 
2020 
21 ().') 
21 55 
2300 

800XD 8!6 
810 x 826 

8.t:>X 
850 
906 
920 

'fi lo A11hrı 'iİir"ıı ' 9 86 
nıô 986 
948x ıoos 

10R5X l~ôO 
11 lıS Ad•p•U· 11 ·ıs 
il 48 x 1200 
12 40 Alılıu• Mu~ıellı 12M 
ıs ıô x ısso 
ıs:xıx ı4ıo 

lô08X 
1548 
IG30X 
--( 
li 15 x -... -r -- ... 
~~~ 

141>5 
ıus 
1600 
1645 
171(1 
1786 
1746 
1815 
885 
8~ 

1il08 Adlrıal 
9
9 ~ 

19 li;i x lt«J. 
19 68 Tor0•' Jı ClJ 
2026 x( 204.«I 
21 18 l 2128 
22 06 X C Aıti;;İiirf 2'l 2U1 
~888 X R,- 2!465 

.A.: işaretli scıertnl TiCİİf'f Paıar:W l'aıartesl' Ç. !şamil seleriıİTrtDI ~1.-HuJiiİıdll 811 
giAılerl işler. ı ıoct Teşrlae tada~ işler, t ~ 

B. işaretli stferln Treni Cumartesi ve Puar D. işaretli seferler Pazar ıüolerl yapılmaz.; 
ıinlerl ı ter.' E.. lşarctll Hfcrlcr Paar gilalerı ya ılır. 

Cumartesi.' ve ~PazarJ günlerine.mahsus 
Araba Vapuru · .seterlerl 

• ·--' .-· •9-ı 0 - ı - ı L'"ı:küdardan 7 8 ,1 !" 30 13 14.30.16 18 
•• • ' 1 1 ~ ., ..,,.,. 1 

J\ab:ım .. ;ı 7158 159~15110 1511 .. 4513 15J4 4516 1518 1 
ı. _..,;~ .... r ... 1 6 t - 1 ı 

kabul olunmaz. .................. 
fiHR~M • S \LACAK • UATTI 

Cumartesi Pazardan ba ka günlc.r 
Araba Vapuru iete ... erl 

'"""' ı· 457 451 3 1 1 
•• ,.. 7 11 il 

• 1 j 
Miat 'ıoı ıot 

...... , ;~'-1-
ll•rl L 1 401 259 ı 

,..~.x .. ı~.•.•t.ıı .. ı•.ft•' •'' .. '..,..m .. rı• .. • .ı.".•.•-• P~r ..... ~ ....................... ,... .. ~ 
kOprOden iskelelere 

ı...---.--ır"'-~~~ı--"r~ 2 114 111 ili 
S.ler No. 102 104 IOI 108 110 11 

120 122 iM 12t 

17 40 •• 00 il 30 il 45 14 120 16 15 17 ,30 

:~a ~~ :~ ~ ~ ~~ -1: ~I~ - ~ " ~ -_-, __ -
Ka'llı•1• 7 45 - - • rı5 ı ı 05 E " 14 il 05 t 

- - ; 

Mod• = = = = =- = = = ! { ~ i --J=- -ı_- - - il 15 l 1(81aııtıt 5 ı: ~ :. ->! - ı..- 18 35 ! 
c. eoeaaaı - - - - - - - • i - il 45 .. !i 

Saadl - - - - .... - - - " -ı- -ı- - ~ 
=~· ~ ~ -; ; =. := ~ ~ - - 14 15 ~ ~ ~; ıı ıo ~ ~ - 11 ıo • 30 

• 30 10 10 - - il S5 - - 14 JO 15 25 17 20 il 25 - - - il 
25 

20 45 
8llflll • 45 10 25 - - 12 10 13 00 14 45 l!I 40 " 35 ı• 40 il 4'5 

18 55 
il 40 21 00 

"'""" - - - - - - - - - - - - - - - - 19 15 - - - - - -Maltepe - - -
ô~ ô 45 12,25 13 10 l!I ()() 15 55 17 50 .. ~ il 35 il ıo it S5 ~I 15 

1 1 1 12 50 - _. - - it 20 - • :il 40 pylUA 
Kartal. 
Pındlk4 
Valfl\'a 

• 00 

- - -ı- 13 ıo - - - - - - - - ı• 40 - - - - - -
22 

00 
::= - ~I ~ ·~ ,n _ _ - 20 30 21 15 - -

• ..,... -- • ilııtllOI 
l•k•lelerden kö..,.a.e 

ScW.... iti IOI 1• 117 1• 111 llJ 115 117 111 IJI IJ3 125 137 12' 131 ,. ......... -ı------ı- • :ıo ı- -ı- -ı- il •5 -ı- :ı- :ı: ~ı~ .~l~ - -=·k -- : : :ı: - - : : - :: : -ı: -ı- -t:_ ı~..ı 
, ~ • 40 a•o 1 ı~ ı oo , 30 1t 50 12 •s ıJ ı~ ısô's ırı~ ".15 " ~ ıapoıi" 1

• " .. ,aıı... - - - - 7 00 _ ı _ - :". - -;.. -
-"•"'" ı oo • ~~ • 32 1 2s •ı t' ı ·~ ıı oo ıl oo il ın - n 

10 
'' ~ 11 15 18 45 

- -
11 

5<l 
"''MI' 6 t5 1 ııı - - 1 o - - 1t oo ı> ıs il ~~ - ı s 1~ 17 os 111 30 

- - - - :ıo os 
a.rıaz t .xı 7 2S - - 1 CO - ıo 1 s il JO ı• oıı - , 16 00 11 20 18 -il - - - - :ıo :?O 

=~· : : : : ~ E : : = : i ! ; 1 !. ! . ~ - -· : :: = = : ,: = :: J ! 
C. ..... ". 1 --- - t 
l(aı.• : : : : : : : :: __ " ıj ,, 14 2\ - - -1- - - it 25 - - :ıt 4S 

K~ı,o ;_ _ _ _ _ _ :ı - - - - ıs~~ ıeıı~ - -- -- -- ---------- .-ı--- - 17,r~--------
"· ,.... - - - - - - • 30 - - - - - - •• ı ... .. Ok ı ..... ···--a T•S 110 •'1!1 1'11'1 tıotııl•-' - ı ,?\ ı• ~\ '•201''111 ıı:ıo1 --

6 2; 
• 6 55 

7 :?O 
• • 51 

il ::ıl 
'• s 
9 JO 

10 5 

10 3\ 
111 IOI 
ıı.50. 
12 ıo 
I:? 4S 1 

13 .UJ 
14 

14 351 
14 55,. 
15 25 

15 45 W.l 

.. 30? 

il 50 
• 17 20 
'11 40 

t·· ı<ı 
il 45 

'ı• !5 
20 

1 
20 50 
:ıı 35,1 

.. 
6 40 
7 10 
i :15 lJHı 17 JO. 

ı ıs• .-
1

11 50 wts 
it 451 ~ il 30 

9 20 " . 5
1 

• ~ it 35 

10 15 

Jııı 45: 
il :xı . . 
il 40 .. 
12 

:~ ;~, 
13 50 
14 15 
14 4~ 

l!I 5 ..... , 
l!I 35 

•il ıo·-

20 20 

21J 5
1 

21° 451 

• 40 
' 7 5, 

7 30 

• 5 

il 30 

ti 

'30 
10 

10 30 

" 101 

" 401 
12 05, 
12 40, 

13 20. 

·~ 14 30 

15 

15 30 

" il, 30, 

1

17 10 

17 30 

111 

il .36 
1 

19 51 
19 3Cı, 

" 50 
20 10 

1 20 50 
1 

21 ıo 

21 35. 

• 55 

7 20 

7 45 

il l!I 

• 45 

• 15 

9 50 
ıo ıs 

10 45 

il 20 

il 50 

12 ıo 

13 

13 50 , .... u: 

17 20 

17 45 

il hl 

•• 50 

ı 
it 15 

it 40 

20 

~20 

1 ~: 120 
21 50 

. 14 4S 

15 15 

15 45 

iı il 20 

~··· 50, , ' 



16 - KURUN 27 MAYIS 1937 

SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve EV, ARSA, 

• 
saıre 

SATILIK ARSA 
' - Kuzguncukta Gazhane adile anı· 

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

ACELE SATILIK KAGiR KöŞK 1 
21 - Erenköyünde eski istasyon civa· 

rında 6 odalı kagir iki buçuk dö • 
nüm bahçe içerisiode birçok meyva 
ağaçları ve üç yüzü mütecaviz seç
me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin Servisimize 

Biocel. .. Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 

SATlıııLIK KAGiR HANE 
.. - Beyoğlunda İstiklil caddesine ya· 

kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır· 
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
c - Çemberlita§ta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 

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

Irktır. 

SATILIK KAGiR iKi EV 
• 'l - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 

katlı beşer odalı bahçe terkos ve 
elektriği vahi iki ev s;ok acele sa. 
tılıktır almak istiyenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
• t - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

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

SATILIK APARTIMAN 
• ~ - Arnavurköyü ile Bebek arasmda 

Vezir köıkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diğeri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi apartrman a
cele satılıktır. Talip olanların. 

SATJLIK KOÇOK APARTJMAN 
• .ı - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ ıuyu 

bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
b hamamı havi apartnnan satılık· 
tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 
lilerin servisimize müracaatları. 

SATiLtK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
k•dar nezareti fevkaUldesi ve a
partrman tarzında taksimatlı, ha
vagazı tcrkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

~/.7ILIK AHŞAP HANE 

• müracaatları. 

CIHANGJRDE SATILIK ARSA 

22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 mct-
1 

re yüz 12 metre derinlik maktuan 
1000 liraya satılık arsa taJip olan
ların Servisimize müracaatları. 

SATILIK KOÇOK ÇiFTLiK 1 

23 - Erenköy • Bulgurlu şosesi üze· j 
rinde yüz dönümü mütecaviz 
kirizmesi olmuş arazisi ve deru- 1 

nunda müteaddit kapıları ve ı' 
havuzları ve köşkü ve eşcari müs 
mire ve gayri müsmiresi bulu
nan küçük bir çiftJik ehven fi. 
yatla satılıktır. Talip olanların 
Servisimize müracaatları. 

SATILIK YALI ARSASI 

24 - Üsküdarda Şemsi Paşa nam ma
halde Direkli yalı arsası narr.ile 
maruf iki bin beş yüz metre mu
rabbarnr mütecaviz sahilde bir 
derunundaki kö~kle ve yahut ay
rıayrı satılıktır. Görmek için Va. 
kit Propaganda servisine müra
caat. 

SATILIK EV 

25 - lstanbulda Topçularda Ramide 
Yeni yol 5-6 numaralı kışla ar
kasında dört odalı aynca iki o
da, tatlı kuyu suyu, iki dönüm 
bahçe, içinde muhtelif meyva a
ğaçlan. 1500 liraya satılıktır. 

Müracaat: Mahmutpap Çık
maz sokak No. 6 Bayan Seher. 

iŞ ARIYOR 
(V. P. 1444) 

26 - Dört sene gümr'jkte, altı yıl 
poliste çalııtım. Tahsilim orta
dır. Elimde vesikalarım vardır. 
Verilecek ücret ne olursa kabu
le hazırım. 

' ": -- Maçkada aktar sokağında altr oda- iŞ ARIYOR 
lı ve bahçeyi havi ah§ap hane 

Adres: Karaköy Necatibcy 
caddesi 222 No. da Şerafettin. 

2 500 liraya acele satılıktır. Talip 27 - Resim, afit ve saire işleri yapar. 
olanların servisimize müracaatları. Güzel sanatlar akademisi tez· 

SATILIK EV ARANIYR yini kısmından 2024 Reşat Er-
- - Fener yolundan Bostancıya kadar leş. 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli ARI KOV ANI ARANIYOR 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 28 - Satılık fenni an kovanı, kalıp 
mak isteyenlerin son fiyat ve eve peteği, ve petek kalıbı olanların 
dair izahatlarile servisimize müra • biçim ve fiyatını servisimize bil-
caatları. dirm~leri. 

Bunları almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 
Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat
ları. 

Mühim kolayhklar 
~pğıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • , 
lan olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aıağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düt:inüp halledecek, işlerini görecek • 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire satmak ve

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçr, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

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

4 - Ders vermek veya almak istiyen· 
ler, 

5 - Otomobil almak satmak veya it · 
!etmek isti yenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tam:r 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN · 
DA SERViSİ) nde bu iılerle meıgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 
tirmiıtir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.-
maz. 

Vakit Propaianda Servİ•İ 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370 

Telgrraf: P1'.'QP8&ancla Va.kıt 

• 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

besleylnlz. Artık buru,ukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş· 
lar. Eğer hemen bcs· 
lenip ihya Ctdi!mezse 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

Bioccl, bu yeni cil l 
unsurunda cildil"izin • 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini-

BLOCEL 
tesirini gösterdi 

50 yaşlarındö. mil· zi açlıktan öldürme • Tecrübe edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Bioccl ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç- ola· besleyiniz ve y:ıışlan • malik olan 50 yaşlnrında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-
lamış gıbi göründük- bile cildinizin rlaio:nıı r~nda bir kadın 24 ya§ında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar· mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremivecC'k· 
ları yoktur. Son za· leri şayani hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö J 
rü tarafından keşfedilen bu yer:i cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiş genç hayvanlarda gizl~nmiş b:nde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi
edi!miş saf Biocel vardır· Bu cev- rin:ien daha beyaz üç Jevin üze-re 
her; pembe rengindeki T okalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyctbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beya1 derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL 'li TOKAL ON kremini 
kullanınız ve her saliah daha 

GENÇ görününüz. , 
. .... 

Binlerce T okalon mütteri~inden müessesemıze mektup yazanla. 
nn mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu ... . ) 

Z. B. H. O. Fatı;a 

Tokalon kreminin benim cildimin nescme çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okaloı 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tanıamile za 
olmaktadır.). 

B. Şehir 1. 8. M. E§i .. Tü. Konya 

Mektuplarm udlan doıyalanmızda aakLdır. ___/ 

--------
KURUN 
iLAN t!CRETLERJ 

Ticaret ll!nlarmm il!n ıayıfaıarrnda 
aanumı 30 kuruıtan ~lar. llk ıayıfada 
250 kuru~a kadar çıkar. 

BUytık, çok devamlı kıll§ell, renkli UA.a 
verenlere ayn ayn indirmeleri yapılır. 

Reanıı lllıılarm bir aatın 10 kuruıtur. 
K UçUk Ulnlar: 

Bir defa 30, iki defası 50, Uç defası 6:1, 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık lllıı verenlerin bir de!aaı beda
vadır. Dört satırı geçen lllıılarm fazlll 
1&tırları be§ Jcuruıtan hesap edilir. 

KURUN hem doğrudan doğruya, ken· 
di idare yerinde, hem Orhanbey hanınds 
VAKiT Propaganda Serviel ellyıe Ulıı ka• 
bul Jder. 

Bahtbl: ASilıt US 

Jstanbul Defterdurlığındao: 

Ortaköyde: Pişmiş Oğlu sokağında eski S5 yeni 1O1 sayılı e~ 
tamamı.·. ,O 

Aksaray: Katipkıısım XumsaJ sok1ğrnda eski 104, yeni zo9, s1- f' 
yılı ve 48 metre murabbaı arsanın tamamı... 1§ 

Yenikapı : Katipkasıın .Bostan derununun yeni Kumsal ıokatııl.. S' 
da eski 110 yeni 203 sayılı 16,5 metre murabbaı arsanın taıııaıısI· 

Akrasay: Katipkasıın 'Kumsal ısokağında eski 108 yeni 205 ,,yı
lı 21,5 metre murabbaı arsasının tamamı. 

Aksaray: Katipkasıın Yalı ı.okağında eski 202 yeni 111 .,yıb 
evin 6/ 72 payı ... 

Kadıköy: Cafe: ~ğa Nizam ve Çanakkale sokağında eıki 2/4 .,,.., !'·~ 
ni 14 sayılı evde ıkı kalem eşya. -~~~ 

Yukarıda yazılı ınallar 25/ 5/ 937 cuma &ünü sa,at 14 .d• ;;~~ 
satılacaktır. Sat~ş b:deline İstikrazı dahili ve "'O 5 faizli hazın•~ 

Nqrtyat Direktörü: Refik Ahmet Seveııg11 

bul olunur. Talıplerın % 7,5 pey akcelerini haftanın salı ve cı taf 
14 de Defterdarlık Millt Emlak mi1dilrlüfünde müteşekkil " 
m:iracaatları. (M) (2983) 


