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h:n'ANBUL - Ankara Cadde!! 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) ... . . .... Telgraf adreaı: Kurun • htanbul 

Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

--KURUN----. 
Hizmet kuponu 

Bu lruponu guete idaresine geUrenJer: 

ı - KUçtlk iJAnJarmı parasız baabnrlar. 

2 - Kurunun beklmlerlne parasız b&ktın
lırlar. 

S - Hukuk ve mail mO§avlrlerlne ı:ıer 
tllrlO kanun yollarını pa'l'UlZ aonıp öğrenlr. 

llataya ait anlaşmalar dün sabah 
saat onda Cenevrede imzalandı 
Yeni rejim 'Kahraman ordlımuza Mec

~9 ·~eş~inisanide tatbik listen güven ve muhabbet! 
edı/mrqe baş/anacak Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp diyor ki: 

bir mnn::arn 

'• . 
~tiln intihabat 15 nisan 938 

~~1hi_~den evvel yapılmış olacak 
Ştu Aras ve Vlyeno dün askeri bir 

~ tayyare ile Parise gittiler 
~~evre, 29 (A.A.) - Bu ~a- hududlannı tekeffül altına alan 

~~~ S t 1 O da lskcndcrun ve An· Fransa - Türkiye itilafı i~zalan • 

~i tc ~rıc.ağının mülki tamRmİyc- mıştır. 
~~:i ed:: ~~:~a - Türkiye Bu İmzayı müteakib konsey dcr-

f\~ye - Suriye (Sonu~ 4 iincii Mıyı/mm::.da) 

~,,,.. 
ıye Başvekili ve Haricil}e Nazırı 

şehrimizden geçtiler. 
,,
11
Bay Cemil J\fordüm diyor ki: 
"-ndan sonra Türkiye - Suriye 
hıünasebatı bir kat daha 

kuvvetlenecektir,, 

, 

"Yayı 3-1 mağlup etti 

"Buqün hiç endişemiz olmadığı /zai
de cihan hô.diselerinin inkişafını 

sükiinetle takip etmeklelJİZ,, 
''Bir taraftan da hazırhklarımıza devam ediyoruz,, 

Büyük Millet Mecliıinde dün Milli 
müdafaa bütçesi müzakere edilirken 
Milli müdafaa Vekili General Ki.~ım 
Özalp ıöz alarak ıü beyanatta bulun • 
muıtur. 

"Sayın arkadaılar, bütün milletlerin 
ordularuu kuvvctlcnrimek için hararet
le çalııtıkları günlerde bulunuyoruz. Bu 
gidiıe göre cihanda büyt:ik karıııklık -
lann zuhur ctmiyeccğini kimse iddia e
demez. Ve ne kadar yakın veya uzak 
olduğu da tahmin e1unamaz. 1ıtc öyle 
buhranlı bir zamanda hazırlıksız bulu • 
nacak olan milletlerin vay haline. Mem • 
nuniyctle söyliyebilirim ki, biz: bu husus 
ta basiretle davranmış ve baıkalanna 

takaddüm etmiı bulunuyoruz. - Bra
vo sesleri alkışlar -

Büyük Jcfimiz Atatürk milletlerin 
bugünkü silahlanma yoluna girecekle • 
rini daha evvelden sezerek, ordumuzun 
kuvvetlendirilmesi işleriyle, bildiğiniz 

gibi, bizzat mcşğul olmuılardır. - Bra
vo sesleri, alkıılar -

İşte onun bu yüksek görı~şü saye -
sinde<iir ki, bugün hiç endişemiz olma • 
dığı halde cihan hadiselerinin inki§afını 

Emir Abdullah 
BugUo şehrimize 

gelfyor 
l\f a\'erayi Erdiln 11ükümdan Eıniı 

Ahdullalı bugün maiyetile birlikte 
7,35 de EkepresJe ~ehrhnize geJmj§ 
bulunacaktır. 

Keııdi6ilc birlikte f ngiJiz hinba· 

~ıı01 Norfild. Başnezaret katihi B. Sa

mi Rufai. Miibeynci Şe)h l\lehmed 

Nebatı \'e doktor Cemil Paşa Tütün· 
cii hu1unmaktadır. 

Hükümdar, Sirkeci Lta,yonunda 
askeri merasimle kar~ılandıktan eon· 

ra kenclİ<•İne tah«İll Nlilen otomohillf' 

Perarala~ oteline giderek krallar. 'e· 

1ialıtlcr. J\lilıracr.lcr 'f> RıM eki ilerin 
~ 

mii'afir edil<l i~i en muhtc~em daireye 

inecektir. 

Ru ılaircıle kral Fey~al. Japon 'f' 

} 1 İl' az ' el iaht !eri, Dangapur mihrace· 

... i, Yunan, Romanya. H~ Yugn--la,ya 

nazırları ve dalıa hirçok be) nelmil el 

yiik-.ck ~:th'iyet 1er oturmu~ttır. 

Rıınunla lıerahcr. ~la, erayi Eı
clün lıiikiimdarı yalnı:r, hir giin ~ehri · 

mizıle kalarak ak~nm iiur& doğruca 

Ankaraya gidecektir. 

Ankarada temas1arcla huJunduk

tan onra f t'tanhuhı tekrar Zİ) areli P.~

nasında burada üç gün kalacaktır. 

r -~ 

Milli Miiıln/"n Ve/.oili Kti:ım Ü:.o!p 

stikunetle takip etmekteyiz. - Alkış
lar - bir taraftan da hazırhklarımızil 
devam ediyoruz. 

Arkadatlar, 936 - 37 normal büt -
çeleri aras.ında 3,5 milyon lira kadar bir 

fark vardır. 935 - 36 seneleri bütçeleri 
arasında da altı milyon lira kadar bir 
fark vardı. Bu çoğalma, ordumuz teşkila 
tının büyüdüğünü gösterir. Bunu açık• 
ça söyliyebiliriz bilhassa maaş fasılla • 
nndaki ehemmiyetli fark, Ankaraya nak 
!edilmiş olan Harbiye okulunun son se· 
nelerinden neşet eden genç subayları• 

mızın miktarlarının. geçen senelere nis
betle fazla olmasından ileri gelmekte • 
dir. Normal b:ltçclerdcn baıka olarak 
hükumetin teklifi ile ve yüksek meclisin 
kabul buyurmuş olduğu fevkalade tah • 
sisat kanunlarilc ordumuza en son sis
tem ve ihtiyaca kifayet edecek kadar 
es!aha ve malzeme temin olunmuştur. 

- Bravo sesleri alkışlar - bu meyanda 
harb sanayii tesisatımız da tamamlan .. 
mış. top, tüfek, barut, cephane, tayyare 
ve saireyi memleketimizde imal etmek 
imkinlan elde edilmiştir. 

Arkadaşlar, ordumuzun manevi kJY, 
met ve kab:liycti hakkında söz söyle .. 
meyi zaid görüyorum. - Eminiz ses
leri - onun nasıl yetişmekte olduğu 

hepimizin malumudur. Esasen milleti • 

("onu: 2 inci sayı/ada) · 

Başvekilimiz 
Kahraman kadın tayyareci Sabiha 

Gökçen'e madalya verirken ... 
İlk kadın tay· 

yarecimiz Havan . . 
Sabiha Giikçen'e 
en elki giin An· 

karaıla Türk lir.· 
, ·a Kuru111u mcr· 

kez lıinaeında 
merasimle nnı

ra .. ~a ınarlalyn 

Yerildi~ini cliin· 

kii aymımla te· 

lcfon lıalıf'rİ ola

rak )'ıt7ıtıı~tık : 
hurn~i foto~raf-

~ 

ı;ıım7. taraf mı lan 
çekilip ı;ı_iinılrri· 

Jen '"" minıiı: • 
Ra~\ eki l l~mcl 
f niinii bılın tay· 

ın;ı· 

clahasmı \f'rİr 

ken ı:::iı,ol('r111rk

te.<lir. Ha; ' ekilin f 
arkasında giirünen zat Tiirk Hava K u 1 
runnı ha~kanr Ray Fuarl Hulı·uılır. 

_ _ Değeri i kadın laD:arecimizi tcb· 

rik ccler, lıcın ona. hem de onun yo· 

lunıla yüı ii~ eceklcre >:eni ınuvaffakr 

)~etler dilerız. 



2 - KURUN 30 MAYIS 1937 

Siyası -Haf ta 
~... ıwwwı,_. ,,_, _,_ ,,..., ~ 

ıs·met lnönü Londra
dan dönerken ... 

Başvekillmlzln Atlnaya uğraması bu memlekette 
bllyUk dostluk tezahuratına yardım etJI. Diğer 

mlllellerarası hAdlseler Par:s, Cenevre 
ve Peşte şehlrlerl arasında toplandı 

Hnftanın mühim ısiya::i hareketle 

rini _güz iirıündcn geçirirken en C\'\'el 

hatıra gc1en Jıüdi e 1 met f ni;niiniin 
'.Atina ziyarcli oluyor. Do t Yunuu 

milleti Türkiye IJa:.vckiline gö terdi

ği tezahürat çok r..andnn olmu:.tlır. 

Sonra lıu tez:thürnt Cene,·rede fc, kıı
]üde ton1nntryn ha>kan eçilen Yu
nan delegeEinin lın mC\·kii llariciyı.• 

vekili Te\ fik Hii~tü ra "a tcrketıne

sile hcynehnilel hir mnnzarn , .e m.ı· 

Jıiyet almıştır. ~ilınyet t met r rıijnii 
J\tinada Yunan devlet adnmlarile llir 
sofrıı ctrafmcla oltımrken Aııknrııd:ırı 

~\tatiirkün telefonla gönclercliği mesaj 

Balkan A'ntnntmın hu heynelrnilel 
manzara ma yeni bir mana kntruı~
tır. 

Balkon de"Jetlerinin lımlutlımm 
l>ir tek olarak' gö teren "e hu lnıclu
~lurı lınlıangi lıir noktasına dikilecek 
gözlerin birlik giinc ile eriycC'cğini 
hiitiin cihnnn iliin cclen hirinci Jllt'" 

snjclnıı sonra General :\fetak a -a hi

tnlı cı.len ikinci me~aj "Hndııılarırınz 

hir \'e onu miiifarııa km \'etlerimiz hir 
'e ayrılınn7. km \'etler o1dui;'1.ınu •• tek· 
rar <'tmi,tlİr. 

Perde altmda yann için mukaa
deratın neler lıazırlndığınr lnıgünden 
keşfetmek miimkün olmamakla he· 
rııber şuraya kny(lettiğimiz lıudLclc

rc lınkınra Ilalknnların tarihinde scr
çckt 't lü.r ·· "m noktnı;ı gçlıniş ol

duğumı öy r kle lıatn cılilmi- ol· 
m:ıı. llnyatıntln hiçbir özli ve lıiç 

bir hareketi sebep iz olmıynn Ata· 
tiirkün hirihiri nrka ına '.A'nknradan 
'.Atinnya giiııılcrdiği im iki nıc aj lıer 
Jıalde nıUlıim hir işarettir ve Balkan 

~\ntantınn ılnlıil olan memleketler 'e 

l\lillctlrr lıiç üplıc yoktur ki hu İ§a· 
relin ehemmiyetini tnk<lir etmişler 
dir. 

• Hnf~nnm diğer arımılusal hareket· 

lerine gelince, lıımlıırr (Pnri ). (Ce· 

nc\'rc), ,.c (Peste) de tekli iif etmi~ 
gtirüyoruz: 

Ant turya Hariciye nazırı Ezido 
,Şnıit Pari e gitti ,.c orada Frnn ız Ha

riciye nazırı Delhoo; ile konu~tu. Bu: 

na karşı hal) a kralı Viktor J:ınanoel 
yanında Jlarfriyc nazırı Kont Ciaııo 
ol<lugu halde Pcşteye giderek :Mac:ır 
k'ral naihi nınirnl Horti'yi Zİ) aret etti 

Bu iki 1ıadi c ara~ındaki müna~e
hcti nnlnmnk iciıı gözlerimizi hiraı 
nrknyn f;C\ irınrk liıwrnhr: f tnl) n ile 
~\Imanyn nrn mdn Roma·· UcrJirı 
mih\'cri tr .. rkkiil ettikten oıırn A· 
\"U tnryn i tikliılini Alman tehlike

sinde görii) or 'c Roınnclu kfıfi c1ere
ccdc himııyc bulamıyor. A\ u turyu 
Rn .. ' ekili Şu nig hu hu u tııki eneli· 
e ini ifntle etmek için hirknç Jınftıı 

ewcl V cnediğr gitrni~. orııiln fo so· 
Jini ile konu nnıı:tıı. ., inuli Pnri r 
giıli~i gö. ıer:iyor 'ki Şıışn is hu \'<~nr· 
<lik k'onu~mnlıırımla tatmin edilnıı 
Clcğildir. 'itekim bu dt>fn Pnri c r; · 
]ip de Frnn rz Hariciye nnzırile ko
nu.tuğu sırncln: •• h ti hırynmn i tik· 
lfıliui temin nokta ımln Frcm n ne 
dü.,iiniiyor?,, nıılini orrmı,hır. 

Delho ,un 'crdi~i C'C\ nha sörı• 
Fran ızl r A,,t tur)nnm i tikliılini 
mulınf azn İ!;İn hir kt>rP A, ruırn<ln n· 
:-nıı:i -stntilk('}rn e n ınn 'i~tinnd eden 
f i1Jetlet' Cemiyeti paktı mekanizma· 

F.rtn dfişfiniiyor; onra da hu ıınıumi 
cınniy«"t pliını lc;incle J\\ıUur~a ilı> 
Cek'osfo,•akyayı yaklaftttarak Biikre 

i~tiknınetiude olınak üıere bir Prag • 

Vjyuna - Pe te ınilı' eri kurmak i ti· 
yor. Fnk:ıt lı(iyle Jıir nıil" er tc~kili 
uncak Mar.:ari tanı kuıamnakla müıw 
kün olahilir. (Pe:;te) i e hu ıııe:-elede 
tereıldiitler idndedir. ( l'c:ı;te J Viya· 
na ile Praga yakln:.:rnul arzu unda 

lmlunmnkla lırraher kendi iııi re\ j:1.· 
yonizme le 'ik eden Honı:ıvn da ha~-:.: . ~ 

lı kalıyor. f:.:te İtalya kralı Viktıır 
Emanoel ile Hariciye nazırı Kont Ci· 
ano'rıun ( Pe§te) cyalıati hiiyle hir 

h~va içinde gc<'ıni~tir. 

Şiırıdi hirıız Ja Cene' re ımılıitine 
gözlerimizi çevirelim: Milletler Cemi· 
)·eti saloııJnrr hu defa nadir te ndüf 
etlen lıir faaliyete !nhne oldu. Bir kc• 
re kırı ~lilletler Ceınİ) etine kahul 

etıııek için r~,knHiılc bir ,\ aınble 

toplantı ı yapıldı. Ru miina~ehctlc 
tekrar Hahc~ me~ele:-i meydana ~rk
tı. Bundan yeni bir buhran olabilir

di. Rki Hahe~ imparnıoru H:ıile Se

la iye bu toplantrya sclecck olur·n t
talynnın ~lillı•tler Cerniyetinclen çeki· 
!ereği iiylenıli. Fakat hu clefıı Haile 

Seln iye i~tirnnn gclmecli. Kendi tara· 

fındnn lıa§ka ılelege <le söndermetli . 
Bu 61.m~t]e korkulıuı knrnklık vukua 
gelmedi. Fakat ayni znmaııda kendi 
menfaatine ele lıizınet etti. Çünkii 1-
tnlynya knr§r yapılan hu {cdnkarlık 

bu devletin Hahe i tımdaki fiitulıatı-

Milletler Cemiyeti Konseyi içti
mamcln mür.nkcre ~dilecek ınc eleler 
ara~mıln t panyn ,.e Jl at ay i lcri vaı
clı. Cemiyet umumi ekrcteri Snnrnk 
ınc. elcainin henüz lııılledilmeıni~ ol· 
rna mr 'C ile eclerek, 1 p:mya işini te· 
lıir etti. Hakikatte iı:e t panya me•e· 

]esinin trlıirine ı;eheh Lonılra A<lcıni 
nıiidalıale knmi .. yonıınun \'azif cı:iıı i 
knrrstırnıamnk içindir. llatay ınc<:ele
ı:i 1'iirk noktni nazarı e•a lnrr <lahi

Jindc lıaJJcdilmi~tİr. f Kentlenm \ 'C 

Antakya ~anc·a~ının miilki taınnıniye· 
tini taalılıiid ı·dı•n Fraıı::;n - Tiirkiye 
ınualırılr .. i 'e 'J'iirkh e - Sııri' e hu· 
<111tJnru11 tekerfiil nl;ıııa alaıı . Fran· 

n • Tiirk.iyc ilıtilaf ı ıliin Cı·nr\ rr'1<' 
İınzQf nnıııı tır. 

ASIM US 

Kahraman ordu
ya Meclisten 

•• g uven 
(Ostyaııı nirincide) 

mizin aakerlife olan yUksek kabiliyeti 
ve muhabbeti de,ordumuzun üstünlüğü· 
nU temin etmektedir. - Bravo şcsleri 
c:Jrekli allutlar -

Türk milleti ordusunu her _§eyden 
çok sever. Ona parasını, malını, canını 
feda etmekten hiçbir zaman çekinme -
miımiıtir. - Alkışlar -

t te böyle şerait ve fedakarlıklarla 
yet!şmlı olan cümhuriyet ordusunun 
milletimizin b:.itün haklarını ve yüksek 
menfaatlerini hcran ve her suretle la· 
yikiylc koruyacağına emin olabilirsiniz, 
bunu Htiharla söyler, bUtçenin kabulü
nü rjea ederim. - ,Şiddetli alkıilar - •• 

Vekilin ıözlcrinden ıonra birçok 
hatip,ler orduya muhabbet ve eÜvenini 
gösteren söylevlerde bulunmuılanbr .•. 
Bu sırada bir takrir verilmiı, Mecli,ıin 
orduya güven ve muhabbetinin bir karar 
halinde tesbiti ile iblağına karar veril -
mi, tir. 

. .. c: ..... ~· ..... , .... •• 

Giin ün Alii.slei;j; 
. . . ' ,, ' . ~ 

. . şulhll 
b Iainıfl • gelen Mister Cham er I 51 rıı ıe 

korumaya muvaffak onltllıt ·n ,oıı• 
Kadınlar ne okurlar? meselelerin kolay kolay halledilmi-

Ulus gazetesinde Nasuhi Baydar 1 yeceğini gösteriyôr. 

"Kadınlar ne okurlar?,, baılıiı al- Bu kadar müşkül meselelerle . h" ,,e erı mennr etmek sul u se 
tında şunları yazıyor: 1 karşılaşmak üzere iktidar mevkiine fesidir. ~ 

Evet, kadınlar ne okurlar~ -----------------~~-------- l 
Her gazeteci bu suali, :zaman za- S uriye Başvekili ve Hariciqe Na:ır 

man, kendine sormalıdır. Zira kül· 

tür alemine erkeklerden sonra gir- şehr ımizden qeçtiler . 
miş olan kadınların, boş vakitleri de f) f '1 • ı J k I' 
nisbeten çok olduğu düşünülürse, >av \_~er n ı ı\ ii rd ii r ı ı d ı \·o r ' · .. ı , e 
~:"~:;1:~,:~~ç:~~:0~:ı~~~; ~~~~ "Bundan sonra Türkiye - Sarig 
cesine, yanlış olmıyarak, varılır. mu··nasebatı bı·r kat daha 
Şu halde, sual değerini muhafa~a 

:~;~~;dir: Kadınlar hangi yazıları /cuvvef leneceklir,, 
dıi•111~· 

Türkiyede fazla kaiaın•bO 1efel Bir muharrire göre kadınların ter
cih ettikleri mevzu\ar moda, a k ve 
güzelliktir. Bu muharrir, iddiasını 
isbat etmiş olmak için şu hatırasını 
naklediyor: "Ellisine yaklaşmış bir 
kadın öğretmen tanırım ki odasını 

süsliyen sedirin yastıklarından biri
ne "Güzel esmer., ve ötekine 
"Sarışın atlet., adını vermişti.,. Üç 
mevzuu bir araya getiren bir sem
bol!. Fakat kadınlarca beğenilen 
mevzular yalnız bunlar mıdır? 

Moda, a k, güzellik ... Şunları 
da hatırlatalım: güzel sanatlar, sine· 
ma, beden terbiyesi, çocuk bakı
mı, tabiat, spor, tiyatro, politi
ka, elişleri, mutbak, dedi kodu ... 

Kadın okurlarımdan cevablarmı 
l:>ckliyebilir miyim~ - N. B. 

lngllteredekl kabine 
deAl•lkllAI 

lesinde yazdığı makale: 
İngilterede bir seneye yakın za

mandanberi vukuu beklenen deği • 
şiklik dün tahakkuk etmi ve Mi ter 

N. Chamberlain lngiltere hükume· 
tinin başına geçmiştir. 

Mister Chamberlain beynelmilel 
vaziyetin çok çetin olduğu, birçok 
meselelerin halledilmek üzere bek • 
lediği sırada iktidar mevkiine gelmiş 
bulunuyor. Onun teşkil edeceği ka
bine, esas ve mahiyet bakımından 
selefi Baldvin kabinesinden farklı 
olmıyacak ve yeni kabine eski ka. 
binenin milli mahiyetini muhafaza 
edecektir. Yeni kabine karmakarı
şık bir vazİyf'!tte olan Avrupa ile 
kar ıla~maktadır. Garbi Avrupa 
devletleri arasında sulhü koruyan 
Lokarno paktı suya düşmiiş ve Ye· 

rine birşey yapılmamıştır. Alman· 
ya Milletler cemiyetinden çıkmış ve 
silahlanma siya&etini tutmuştur. İtal
ya Milletler Cemiyetine karşı kiis -
kün vaziyetini muhafaza ediyor. 
İtalya ile Almanya arasmCla sıkı teş
riki mesai siyaseti, lngiltcre ile F ran. 
sanın daha sıkı bir tesan tid daire
sinde hareket etmelerine sebeb ol -
muştur. 

Orta Avrupada, ltalya - Al· 
man nüfuzu ile Fransız nüfuzu had 
bir çarpışma devri geçiriyor ve İn
giltere bu çarpışma ile yakından a· 
lakadar oluyor. Akdenizdeki mü

vazene de son derece sıkıdır. lngil
tere için imparatorluğun şahdamarı 
sayılan Akdenizde. faşist devletle • 
rin faaliyeti tehlikeli bir mahiyet al· 
mışa benziyor. İspanya harbi, Ak
denizin garbi kısmını, buhranlar 
içinde yaşatmakta ve bu buhranı 
bütün Avrupaya vaymak istidadını 
göstermektedir. Gcr~i lngiltere bii
tün bu tehlikelere karşı gelmek için 
silahlanmaktan başka çare olmadı . 
ğma hükmetmiş ve var kuvvetiyle 
silahlanmaya koyulmuştur. Fakat 
sil_ahlanmak di) nihavet bir vasıta
dır ve bir ~aye değildir. Gaye, me
seleleri h?Jletmek ve sulhii kurtar . 
maktır. fakat bugünkü şerait bu 

Suriye Ba§vekili B. Ce:r. il Mür
düm, Hariciye Nazırı B. Sadulalh 
Cabiri ve İskenderun maliye mü
dürü B. Hasan Cebbare dün ak
§am T oros ekspresile gelerek 
Semplon ekspreıil~ doğruca Pa
riıe gitmitlerdir. Oradan Cenev· 
reye gideceklerdir. 

Suriye Nazırlarını areliı ve gidi-/ 
tinde vilayet namına emniyet di-1 
rektörü 8. Salih Kılıç karıılamı§ 
ve uğurlamı9tır. Ayrıca Fransız 
ıefiri B. Ponıo da Suriye Nazırla· 
rını uğurlamııtı~. 

Nazırlar, iki ekspresin aeliı ve 
gidit i arasında yalnız Perapalaa 
oteline inebilmit ve orada yemek 
yemiılerdir. 

Suriye Baıvekili ve Hariciye 
Nazırı Cenevreden dönüıte Anka. 
raya gelerek hükumetimizle doğ. 
rudan doğruya temasta buluna· 
caktır. 

Bunu müteakip, Hariciye Veki
limiz Dr. Tevfik Rüıtü Arasın, 
Asya paktını imzalarnak • üzere 
Bağdada giderken Şama uğraya
cağı öirenilmi§tir. 

Dün İstasyonda kendiıile görü· 
§enş bir arkadaşımıza, Suriye Baf
vekili B. Cemil Mürdüm demİftİr 
ki: 

"Sancak meselesinin son safha
sı hakkında tam malumat olmak 
ve Fransa ricaliJe temaslarda bu· 
lunmak üzere Parise gidiyoruz. 
Oradan Cenevreye geçeceiiz. 

Türkiye Fransa ve Suriye ara
sında akdedilecek anlaşma müza· 

kerelerine; iştirak edeceğiz. Aldı-j 
ğımız son hal:ierlere göre, bugün 
Cenevrede Türk ve Fransız mu-
rahhasları arasında bir anlaşma 
imzalanacaktır, Meıelen'in csaıı 

bu suretle halledildikten sonra 
meselenin teferruatile meşgul ola· 

cağız demektir. 

d .. 'f' · -.allah :ın muteessı ız ınl' ;ıı·r' 

d.. .. b' k .. kalaca l"'r onuşte ır aç gun e1e , •. 

Suriye heyeti HataY . ra ıeııdii' 
• • 1 0etıce (1 

nın muvaffakıyet e ııoıt , 
haberini de istasyond~ ~ı11i•' d• 
b .. . harrırı unun uzerıne mu 

mittir ki: ısıt~' 
k ıııı" 1 "Bu haberden ço 111 ,,.r 
a ki Sil ·~ 

Bu ıurelle aramız a .-,~if' ı 
ler halledilmit oluyor. ~u ,t1ıt' ti 
Suriye arasında eıaıen ° s11ııd'~ 
samimi münaaebat var.d•İcıt ~ 
ıonra bu münaıebat bı~l rliY"' 
samimilcıecek, daha 

1 
' , 

ve geniıliyecektir. b~~ 
011r• ıı· 

Bu mesut neticeden 1 b'I"" 
d"ııe ı 

ya kadar Ankaraya 0 

mizi ıöylcyebilirim. 
11
., ~: 

Suriye Türkiye ve f r• flı .~ 
' k ·· tar• ·,ıe sında akdolunaca uç pıtı 

k d ını, ,,. 
]asmanın An ara a ıııı' 
" J' I • • ınııl Jifl 
mi yoksa Şamda mı ~ dojjlf";, 
ğı henüz takQrrür etınıŞ ı".j 

• • "'''~ ı:.ı 
Hatay 111eseles10ın . ba"'O'" "' 

d . ·ı eıı a 7 yetle netic~len ır1 m .. , rı .P' ,,• 
• • r,.azı ~" 

den Suriye Harıcıye .. ..,.eto 
b .. uk ,... 

dullah Cabiri de uy , . . , 
niyet izhar etını§tır. ıt" 

oderıı11 11~ 
Şimdiye kadar lske ııtıt 0 ır 

1. .. d" l" "u"nü yaP ,,e 
ıye mu ur ug e dil f11 • 

8. Hasan Cebbare d ' ... ııı· , 
d "'u ı•w ~t 

si mevzuubahs ol ug bet 
- Esasen Sancakll'l ·1,ıir· .. 

deıtl J ıe•· 
Türkçe konuşuşyor. ·e •e Je 

· · tefY1 ~ 
Suriye heyetını ceııe ıı· 

Fransız sefiri 8. Pooso ,ıço1' ~ 
.. foce: . 1 

verilen karan ıpş ı . et eıet1 

k .. .. ·1 mnunı:Y ur., sozı e me 

termi§thr. 

1 •t• .-:. Bu~gar ı;all r-1 so 1 elçi'' t· 
. Ankara 1 $ı 

Bulgarıstanın . ksPre' e 
Hriıt.>f dün akşamkı e ıt" 

• • • 1 .. 11ıfl' 
yaya gıtmıştır. kaoı''. tt" 

·" .. en ar Jı~ Kendisile goruŞ. 0ylt:ÇI 'tJf' 
Elde edilen netice hak.kında "Mezunen gittiğinı.~ . ~- ~o"1 p 

malfunat soruyorsunuı: Bence sonra Bulgar Başvekılı ji hl~ 
bir diplomat daima nikbin olma- nofun Ankaraya gel~c~ e•• 
lıdır. Şu dakikada ben, her zaman hakkında sorulan sua e· ~ada' ~,ıt 
kinden pek çok nikbinim. Suriye- Bu hususta şimdiye f)Ô" Ji· 
liler, büyük ko:nıuları Türkiye. mi bir malumat yoktllt~eb~e 
nin dostlug .. una daima büyilk d h k ı.r-rııat v size a a co · ma u ·r 
e hemmiyet vermektedir. Bu iti- mi urnuy~rum.,, demiıt• · 
barla iıtikbalden çok nikbin bulu- -1 
nuyorum. Cenevrede elde edilen LJ N fi' 
neticenin tef errualını henüz bilmi· - K U R .lıı1'!c. 
yorum. Ancak Pariıte ve Cenevre-f GVNDELIK SiYASi ~1., 1'11" 
de öğreneceğiz. Herhalde dönüt- oautemt&ı goncwrtııa ~~ti~ 
te Ankaraya da uğrayarak Türk " rtnnek tctıı lM. "~:, ,.,; 
ricalilc ,ahıi temaslarda buluna· utol kellmeıı1 ~ını~ ııı••"' 
cağız .. Türkiye Hariciye Vekilinin l<•roııııı ı.uyoıı oıcu~;;,,ı.r· ~··"' 

... · Ş ... \O kuruıluk pul koynı• • ~r , 

Bagdada gıderken ama ugraya- ,rt ~ fi' ,,_.. 
cağını haber aldık. Bu haberin ea. .. ıım1 ıyaa1ı"-";~,,-~,ııu1~..rt" · 

ıuycnıt.1 ı yo arı ııolll' 1tfl'' 
tahakkuk etmesini candan dileriz. "onuıacı parala:'UI k•Y 'doı•t'-

oıarak c;ıkan )'UJJard&ılını_.. ııt' 
Son zamanlarda Avrupaya ıi· ıınc. ııattıne eoru .eorıu • 1'1',fll 

dip aelirken Türl<iyede bize karıı G . aayııar tO / 
.. ·ı h" "k b ld f k 1 anu gcçmı~ goıterı en uınu a u en ev a - 1 _:_---.. ,,. 

had mütehaa&is olduiumuzu bil- Uaz.eıemtzde ~1ca11 rıı~:_.,. 
hassa söylemek isteriz. MeHuli· Lber hakkı uıt kendltl ıo_ 
yetimiz yüzünden §İmdiye kadar 
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~ali~a-n iİ>likierıe tuğla 
. arnıanlarında büfe ku-

1 tacaklarmış; fakat~ .. 

Boşanmanın genişletilmesi --- ,_, ._, ~ ~,,_,, - .... ~ ~ ,_, ~ - ,,_, -
Sinir Hekimi Bay Şükrü Hazım Tiner'in sözleri 

delikanlı, dün sabalı soı·guga ('ehileı ek, 
~ tevkif edildi; biri de saltver.ildı ! 
tiill~da §eri{ paşa hanında gece • 

1Yctr ılılıc 1 tnıktarda iplik çaldıkları 
!(Ilı Yakalanan seyyar boyacı Hay 
~· Cemal, küfrci Hulôsi ile ça· 

'ın, çalınmış olduğunu bilerek 
k a delalet ettiği iddiasile ya-. 

şına 30'ar kuruş verip "İpek" sinema
sına gittik. Sonra da pastacıya girip 
pasta yedik .• Ertesi b•:.in, Haydar ge· 
ne bu ipliklerden bir miktar alarak, o, 
Hulüsi ve ben, üçümüz beraber, bu Re -
şat Alçaya götürdük, gösterdik. Reşat 
ta satmağa vasıta oldu. Bu iplikler · 
den elimize geçecek sermaye ile, bu 
yaz tuğla harmanlarında büfe kuracak • 
tık: fakat, ~akayı ele verdik işte he -
pimizde ! namusumu:ı:la geçinecektik: 
kısmet değilmiş meğer! 

Evlenmek ve Boşanmak 
"!ve bir psikopat oyuncağı, ne de 
bir cehennem azabı olmamalıdır.,, 

ııınd;ı~ukçu Raşit, dün sabah po· j 
~ cıurnumiliğe getirilmişler vı: 
'""'' illet bi . . Ih .. "<;J•ı rıncı su cezaya gon . 
ı. t Ct<Jir 1'4t· . 

lıtı~ • 
'~n· e~ıd, seyyar satıcrlrk ettik • 
bııııtcn 4 delikanlıyı sorguya çe:.C i 
'r: itdan Haydar. şunları ı.öy • 

'ilen 

Sonra ben, odamı soyup kaçan met 
resimi Galatada ararken ....... 

- Demek bir taraftan soydun vr bir '
0
da arıyordum. Cemal be • 

G gel, dedi. Misafir olarak · taraftan da soyuldun?' 
'<. Oda ece geç vakte kadar otur . - Evet, öyle!' 

' q'lılc ~'.~arka penceresi açıkmış. ~aşid, sorgusunda. bu iş:: cah' llik e· 
dii .. ak, yukarı kattan hir çile dip te giro:ğinclen bahis açtı ve: 

~ Otalrnu§!,, Dedi. Ve elini uıatıp. - Bu üçü gelerek, bana sattırmak 
~iktnı dan aldı. üzere iplik getirdiler, dedi, parayı alıp 
'iplik n~şid, sordu: aralarında taksim edecekler. bana da 

1tı llıı 
1
_. çılesi, son baharda ağ.aç yap satış yaptığımdan para vereceklerdi. 

• iti .. 
l'or?ı 0Yle ı•:izgarla yukarıkat.tan Cahillikle, bu malın hırsızlık mal oldu • 
'h. "unu bile bile satma"a tavassut ettim. 

tıt aıılt'ı .,. tt 

'111 bit' .'ın ! Sonra, bu çileyi sabah • Şimdi bin kere pişmanım lıu yaptığı • 
' '•ıne .. d' l) goster ık. O, ''ben, alı . ma ! 
'· lc:i· Çilenin dil§tüğü yeri gö • Hulusi de, Cemalin Ôda~ına misafir 
:ı. ~: ra.rcn bir hayli aldık. Fakat, gittiği ve pencereden iplik dü;t•:iğü baş· 

bu ~~n hisse kalmadı. Ben, sonra langıcile, Raşide götürüp sattırmak 
~ide b 1ıi han odabaşısı Mchmetlc üzere harekete geçtiklerini ikrarla be • 
c,~libcr verdim. raber; 

Oda '•orgusunda, hanın 12 numa • - Ben, dedi, ancak birinci partide 
(, d,''nda yatıp kalktığını söyliye - alakadarım! 

,,tın . 
'Q cttı: ·Raşit, üçünün her partide beraber 

'rıirn ·ı ''t'a . aı em kaçmıştı ve.... ı;eldiklerini söyledi ve sorgu bitti. 
't,,~1

1 ~ctresin? Mevcut delillere ve suçun mahiyeti -
lld alnızdım, bu •ydarı ya- ne göre. Ceza Mahkemeleri Usulü 

"1ırtn. Biraz: param var dedi, o ge- kanununun 125 inci maddesine göre, 
'~t~k. biraz bir~ey yedik. Hu • Haydar, Cemal, Hulusi haklarında tev 

ııc'!:1es de odama ~elJT1i6ti. O ıı- kif nıü2'.ekkereleri kesildi. Raşidin "fil
dar btercye bir çile iplik düşünce, hal" tevkifine "mahal'' görülmedi. 
~tr~ Unu alıp *atnıa:ı teklif etti. Suçlular hakkındaki tahkikat geniş-

'ILÇiı,:in el ~z.atıp bir mrktar daha lctilccek ve vaziyetin daha etraflı olarak 
'~tdi çe tı. Bunları bohçaladı, tesbitine ,çalışılacaktır. 

· Sattı. Bu parayla adam ba-

/lo.~<1111/WllUI gf'llL~fctifmc•.'t t'lrnfm 

da rwulwtl11rlu birlilac ,,inir lw/;imlc· 

rimi:itı rwl<•r clii~ii11diihlı•riııi ti<• I<''" 

hit <'lmcyi faydalı bu/mu.~. il"i giitı 1 

(JtiVel nııv fafır<•ttiu Kcrimiıı dii,iiw . . 
cclrrirıi ya:nu::tı/..·. 

f>iin lıir flrhada~ımı: l/asc/;i lııw 

ıalrnm'.~iui11 df'ğ<'rli ılohturlamıdmı 

Tlay .)ıi T.-rii /111:;,İ m '/'i 11ı•r' fo görii~m ii~ ı 
tiir. M11/111rriri111i:i11 "Bo~cm11wyı f;o

foyfo.~tll 'fll•ılı mı?,. ·""ıli11r ~~irrir mİİI<' 
lwssı:-ı ~il e<Jl'fıfn t'crmi~tir: 

"-· Bo .. aıını:ık eıı ao::a;;ı iki ccıılwı-i 
~ • o 

olan lıir da,·aılır. Evlcnınt'nin ne ıle· 

ııwk olıluğıııııı ~iirımli) le ,Jij~iirıcıııi· 

yen'••·. onu lıafifliklc tt•lakki edenler 

lw~aıııııau ııı el ıcınııı iyctini küçii ltclı i-
1 i rler. Çiinkii hunların hihiik hir kı:.· ı 

nıı JI~) kopal \'Cfa ıııiitı·rcddi kiııı~c· 

lcrtlir. On larııı arztı:-ııııa uymak, e' • 

lı•ııınc" i \'C lıo--anınan iiıli mc.::rlclcr ./ . . 
rıwnzilc~ine inılirıııck lıııgünkii tclak· 

kilerle ) iiriiy••n llH!ılcni lıir cemiyet 

için trlılil..diılir. Biziııı o c~ki lıali

ıııizi •lii:;:iiniin ... Bir imamın tlu sı ile 

kı)ılan niktilı, erkeğin lıiikrııii ile ılc 

lıozulu\'crirdi. Tiirkİ)eılc aile ıııcrlıu-

11111 çiiriik, nıiitcrcddi lıir biinye gii • 

tcrirnn1u. Sclıir t irntro ... unrlıı Re .. ad "' , . .. 
Nıırinin hul!Pri ... irıi hil111c111 giinliiniiz 

nıii ~ .. ~fiihaliiğa yııpılnır~, karikıııiil'İ
zc edilmiş ol a ıla ııianzara ona ya· 
kındı. Bo::annı:ı11111 1111 ılcreı·c inzilıat· 
ı-ız ~ekli lJir c<'miyrlc 1"crcf , .e niifu

zıınıı kayh<'ltİrİr. So\)Cltf'r ilk inkı· 

lab hcyf'canları içinde aile tf'lıikkisi

ni dl' baltalaııu';lardı. ~inııli oraıla 

da , ·aziyct ılt'ğisnıi~tir. no~anıııayı J...o-Yeni Sovy~t Sefiri 
~ dün sabah geldi 
~ .~kşam Ankara ya gidere"k Reisi·' 
~llrnhura itimatnamesini verecek 

• layla~lırmalı 1111 su:ılini ı-orarkrn c· 

, minim eskiyi rlii~iinnıii) or, ~İıııd!kini 

biraz tahfif cclelinı mi dcnwk İE.tiyor 
~unuz .. Eğer l'ualiııizi hii) le anlaınak· 

lığını lazıııı,.a huna ,· crcl'ci;inı cc\ ah 

~uclur: 

l.ı ~l\d l'eni Sovyct $C/iri istasyonda 

A~h. 'n bir müddet evvel menr 
~~ "4t d" 
L.'' >eı-· 0 nrnüt olan B. Karaha
~ •ne s - ' bu .. ovyet Ruıyanm An-

kendisini T.ar~ılıyanlar arrısmtla 

mekte iken 16 yaılarında İsmail 
adında bir çocuğa çarpmıf, başın. 
dan yaralamıftır. 

Büyük elçi, kazayı 
otomobilinden inerek 

müteakip 
yaralı ile 

~L~" ~~k elçiliğine tayin edilen 
~ '4t'İttıt ' dün aa.bahki ekıpreıle 
"~ ~t D ı • • d r, ~ k .e mı, v~ ııtaıyon a alakadar olmut ve ıonra ha,ka 1 
~.t onaol 1 ~ k. . 
~I\ Jc.... oı ugu er anı tarr hır otomobille konıoloıhaneye git 

\ ~l\i hu '.~lanmı§tır. mi§tir. ı 
I~ b· Yuk elçi doğruca konıo· 

~- ~tı~~~ırıa ritmi,tir. ~ I I 1 "lııı.... ••ı, henüz Cumhurba • Göz Hek m 
'-·~·~ · · ' D .~ ··k .. E t ,~i lhrnatnameıini takdim r. ~u ru r an 
~,· olduiu-cihetle, beyanatta 1 Cataloilu Nuı-ucamaruyc c:ad. fü. i 1 
''- ,.._•tlır. (Cataloflu Eczanesi yanmda l 

~' \kktıı A k 'd kt" Telefon. 22566 rir· n araya gı ece ır. 
111 0 tornobili köprüden geç 

Ifo~annıak ı:ı>hehine ~iirc tahlil , c 

nıuhakcnıc rdilı•c·ck bir ıııt~' zuclur. 

Ö~ le ,.eheplcr , ardır ki onula a\'rıl· 
nıak hir \'azife olur. Ü) le ıle l11:;an-
111a i,.tcklcri olahilir ki oraıla ailP lıa · 

ğınm clıenııııiyct ,p. kı~mctiııi ii~n·t

nıck hir 'azifetlir. Yani ne C\ lt·ıınıck 
'e lw~anıııak bir p ... yknpal oymır;ı~ı 
ne dr. lıir ı·clı<'nncııı azalıı olııı:ııııalr 
dır. Bunu lC'ıııİn ı•ılı·cck olaıı ycı•r bi· 

taraf \'e adil lıiikıııii ih· 1 alı~aıı ıııalı

kcııwler olabilir. 

- lffıkiıııltorirı ıııiiılalı:ıle,...jylf' tt·

lifi lw~ iıı ıııiiıııkiiıı nıiidür? 

- Zanncılİ)nruııı ki lıakiııılr.rı· 

daha ~eni~ hir takılir 'ı· İ~lilıaıl lıak
kı 'erilııwliılir. Hazan ıııalıkt>ııll'lcrin 

a) rılış kararını Hrmctle gii terılıklr.· 

ri terctltliid 'e telifi he\'İU tc~f'lıhü:ı· . .. 
leri tanıaıııcn ak~i nı>tİ<'c ,·erııu kte-

dir. Bir toinir hekimi olıluğunı ic;in 
hiliyorıını ~ zi'He;,İniıı \ eya ZC\ ı·ının 

ilıanetile namus 'e lıa),..İ)cli tt"zlil c· 

dilın.i~ olduğu lıalıle kanuni hazı nıı•· 

ra,;imin tanıaııı yerine ~elirilnıc111f':-İ 

yüzünılen ayrılaınıyan 'c lıu ~elıcplc 
ınaııe' i)alı "ar·1lnıı~. t•\ lcnıııiyc lanet 

edecek hale gelıııi~, lıa talanını~. kiııı 
ı-eler varı.lır. Burada bo~amnadaki 

güÇlük hele ıniitere<ldit.1 ve hcdhin o· 

lao ları evlenmekten ,·azge!;irınek gi

bi hir. tehlike ta~ımaktadır. Dig<'r 

taraftan e\'lcnılikteıı hir miidclet ~on

ra hıktı~ı için , esile :ın) an , .c halla 
icad eden hiri ine \'aziyetini \C \azi.I 

Bay Şiif.-rii lln:.ım 'fincr 

fesini lıil<linııck ccın4'ctin bir hor

cudur. IJ(iylc miidahalc aile ınü~wı-.e
:-in i ı:-ar:-ınaz, kuv' etlenı.lirir. llerhal

clc hakimler çok elıeınmiyctli 'e na

ıik lıir ıne\'kidecliı lcr ... 

.. , 
rı. 

- Talakın çocuklar üzerine trsi-

tarafı 

hcııre lıuılur. ı\ııa 'c Lahaı,,nıııı ıııüş· 

terek nezareti \C lıiıııa~e i altın•la )C

ti~en çol'nk mü,.aid ~craille lıih İİ) or 

demektir. Dalıa lıiııııı~· eyc ıımhl:ı•: ) a~ 

ta iken ııc~ 'c·i kırılım , lıinıayesini lıck 

!etliği nna 'rya haha!;ı taraf mıhın Fil

le yiyı·n ı;ı1t·ul,; eJh .. ıtc a(·nıa<·al.; hir 

vazİ) ettedir. Onun artık ya~anıa lan:ı 

fena ~ern;l ulıınıla kıılını~. ınane\ iya· 
lı 'e i11:ıı•r.1 kırılıııı:;tır. Hıılıi 'e he· 
ılcni ~ıhlıatlcri ılalıa hii) iik !rlılikc 

altında. zek.i 'c moralleri buhrırnlar 

iı;inclcclir. Onun i~in hcnre ho~mııııa 

Jllt'!'t•lc indı·ıı ı;ok ılnlıa ıııiilıiııı ulan 

c\;lcımw ııır::<clt• iılir. E, lrnirkrn 'e 

C\ lcnnıctlcıı "'\'el alınarak tcı!J,irlcr, 

yeti>ccek nr. !in eliimrlİ \C ailf"nin 

ra. aııcti haL:ııııından ılalıa f ayclalıJır. 

Do.anmak ve 'evlenmek hir t·eıni· 
yetin ınanc' i kıymf'tlcrini takdir İ\·in 

iyi bir iilı,;ü olarak kullanılalıiJir. \· 

ile hu~iinkii crnıiyetin r..sa~Jı ıııcrnc· 

didir. Onıı ear ınak drğil, . C\Uİrrıırk 
,.e ı:oa)·<lırmak İ('aheder.,, 

Orta okullarda 

Talebe niçin muyaffak 
olamıyor? 

ilkokul lspekterlerlnden Mansur Tekln'fn 
dikkate değer sözhrl 

Ortaolwlfordu tnlclu·nm il/;o/ml

larda olduğu. sibi mımıf f ahi yet giis
/('rcmcdiği iddin olun ll)'"r; böyle mi· 

dir, böyfo ise bıınun sr·br pl<>ri uedit ? 
l'ro~ramrla mı, yuk.~a mc!.Jd da11,ıd11 :• 

Bu mct·=.u ctra/ında ı1~ tığımız an· 

hrtc dcı•am cdİJoru:. B11gii11 rfo ilh 

tP-drİ~<ll i.~pcht<'rlerindP.tt Bay Mal. 
.~wl T,•kinin 1.-nıdisi/,. görii.~m biı 

111 ıılıarriri mi=r. bu nıl'!!"lc <'I rtı/rnda 
s(jr/rdihlrritıi f.·ımlcdiyu• 11:::: 

"- E\'vcla ortaokulda talehcle· 

rin nıunıffak olaıııadı~ı lıakkınclakı 
iddianııı ııa::.ıl bir i,.ıati ... tı~e dayandı 

~ınr lıilrııiyorunı. Bu ;~lati~tik ra· 

kaıııları ba~ka ıııcnılckr.tlt•rin rakam· 

lıırilr. ıııuk'ayc.:::e cdilmi~ ıııiclir lnınıı 
<la hilıııi)·oruııı. Orta tı•ılri:-.atla tw 

ıııa,.ımız bilvasıtatlır. Yaııi doı-.t aile-

lt•rin çcll'uldaı·ı 'e okulliirrrmzıl:ııı ~·
k<rn c .... ki talehelttrtlcn teı'JclUf t•Jclıil· 
cliklı·rinıildir. Eğ<'r hiiylc hir ıııu\'af· 

fukiycbizlik te~hit t'ı)iln.ı:. e huna şu 
ı-elıeplcri hulahiliriz. 

l - İlkokullar<la her ~ınıfın biı 
i.i~retmeni \:ardır. Ru üğrı hucn çut•u· 

~ıı yakından tanır, oııun aile' i hu-u
ı-iyrtlerine kaılar nüfuz f'ı.ler. Zayıf 
oldıı~tı t1cr::.lcrı.lı~ nasıl inki-:af euc~e
ği na~ıl ı:alı~ac·a~ı hakkında ail~yı 
tı•m ir cı.ler. Ve !,;O<:uk her giin giizil· 

nüu (;nünde olıJuğıı için bu dheti 

takih imkanın, bulur. . 
Halbuki ortaokullarda öğretmen· 

)er muhtelif sınıflara \'C hazaıı 1ı lı

telif mekteplere <lcrı. , ·erdiklerinden 

he~ altı yüz taleheııiu horaH ,·aziye· 

tindedirler. Bittahi hunları yakından 

tnkihc 'c zayıf nldnkları noktaları 

telMi İ!;İtı çocnk.larm ferdi 'c ailevi 

Bay Mmı.mı· Tchin 

lııhu ... i' etleriıw "iin· Lcılhir almn"ca • r: 

iuık.in lıu laıııaılar. 

~ -· Ortaokullarla ilkokullar a
ra,.rnı.la teılri · uwulii farkı 'nnlır. ilk 
okt1 l<la tetlfr u 11 lii ıııt"·t>leı.i lıirinr.i 

plancla de rlınır. Oğrı•tıııcnin tale· 

hevi en <lo~ru, en kola,· )'oll:ı n:m) . o • 

t<'<lı is edcı·e~i mütemadi) en ınünaka· 

fa eclilir. Orlaokullard:ı ii~rrlnımler 

için daha ziymle ıııaliıınat nıeselc:;j 

nıiilıimtlir. Bnnıt Hri:: tarzı iizerintle 

takarrur ctıni:;:, lıcrke,..~e kahıtl edil

mi~ bir ınetod yok gibidir. Ortaokul 

Uğretnıenlerinin bir kı~mı da c~asen 
ıne:-leki bir lıazırlık geçirerek hu ife 

gelmeıni::lcrı.lir. Yani herhangi braıı· 

;;ğrctmeııi o hran~a aid Lilgi sahihi 
ise kendisinden ayrıca bir de tedris 

usulü hilgi!!i Ltenıncmi~tir. Bu nok

sanı telafi için bugün hir taraftan 

mc~lcki hilı:ilcri olan ilkokııl ()~ret· ... ı:ı 

(Sonu: 6 ıncı soyrfada) .. 
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HataYa ait anlaşmalar dün sabah 
saat onda Cenevrede · imzalandı 

(tlstyanı 1. incide) 
hal toplanmış ve Sancak mcsel~i 
hakkında raportör f sveç hariciye 
nazırı B. Sandlerin raporunu aynen 
liabu] etmiftir. Konsey Eanasmda 
Fransa hariciye nazırı Delbos, ln· 
giltere hariciye nazırı Eden, Sov· 
yet Rusya hariciye komiseri Litvi
nof ve diğer murahhaslar, Sancak 
mese1esinin iyi bir surette haUedil· 
mi§ olduğundan dolayı memnuni • 
yetlerini söylemişlerdir. 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anado· 
lu Ajansının Hususi muhabiri bildi· 
rıyor: 

Hatayın tamami mülkiyetini te· 
min eden Türkiye - Fransa mua· 
hedesi ve Türkiye - Suriye hu
Cludlarmı tekeffül altına alan Tür
kiye Fransa itilafı bu sabah Millet· 
1er Cemiyeti başkitabet dairesinde 
imzalanmıştır. 

Muahede ve itilafı, Türkiye na· 
mına Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rü§tÜ Aras, Hariciye siyasi müs· 
te§arı Numan Rifat Menemencioğlu 
:ve Riyaseticumhur · umumi katibi 
Hasan Soyak ile Fransa namına ha· 
riciye nazın Delbos, Vienot ve 
Ponsot imzalamI§lardır. 

TÜRKÇE VE ARABÇA RESMi 
DlL OLARAK KABUL EDIIDI 

Cenevre, 29 (A.A. )' - 'Anado· 
lu Ajansının Hususi muhabiri bildi· 
riyor: 

Dil meselesi, resmi lisan olarak 
türkreye bir tefevvük verilmek su
retiyle ve her iki lisanın kabulü ile 
neticelenmiştir. Bu ~uretle umumi 
itilafın akdine hiçbir mani kalma -
mıştır. 

KONSEY, SANDLERIN RAPO· 
RUNU AYNEN KABUL ETII. 

Cenevre, 29 (AA.) - Anado
lu Ajansmm Huausi muhabiri bildi
riyor: 

Milletler Cemiyeti kon.eyi Ha
tay meselesi hakkında Sancllerin ra
porunu ittifakla tasvib etıniıtir. 

F ranıız, f ngiliz ve Sovyet hari
ciye nazırları ve diğer murahhMlar 
bu meselenin halledilmi§ olduğunu 
görmekten mütevcllid memnuniyet
lerini beyan etmi§lerdir. 

Konsey, müteakiben ispanyada· 
ki gönüllülerin geri alınmuına da· 
ir olan ademi müdahale komiteainin 
planını tasvib etmif ve bu içtima 
aevresine nihayet vcrmittir. 

SANDLERlN RAPORU 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anado
lu Ajansının Hususi muhabiri bildi
rıyor : 

Milletler Cemiyeti konseyi tara
fından kabul edilen Sandlerin ra • 
poru : 

lskenderun ve Antakya namı 
verilen meselenin Milletler Cemiye. 
ti konseyinin 25 mayıs 1937 tarih
li hususi celsesinde tarafımdan izah 
edilen ve mezkur toplantı zabıtla • 
rında bulunan inkişafına burada av· 
det ctmiyeceğim. 

Maahaza, Sancağın statü Ye a
nayasa projesinin, raporu ile bir
likte konseye takdim eden eksper · t 
ler komitesinin münakaşa götürmez 
bir salahiyet ve gayretle ba,ardıkla
rı şayanı dikkat mesai hakkındaki 
takdirlerimi aleni celsede de tekrar 
etmek isterim. 

Keza, Milletler Cemiyeti mü • 
§ahidlerinin gerek Sancaktaki vazi-

f eleri, gerekse avdetlerinden sonra 
eksperler komitesini teıriki mesaile· 
rinden istifade ettirmek suretile yap 
tıklan hizmetlerin kıymetini de arz 
etmek isterim. 

25 mayıs tarihli izahabmda kon· 
aey tarafından tetkiki icabedcn bir 
takım hususi meaeleleri ve bilhassa 
haklanncla eksperler komiteainde 
muhtelif mütalealar scrdcdilmi§ olan 
meseleleri tadad etmiıtim. 

Sonra icabeden müphedelerc te
vcaaül ettim. Haklarında konseye ka· 
rar vermesi lizım gelen bütün nok
talar huauıunda müabet teklifler arz 
etmek zaınanmm ıe}mif olduğu mü
taleaamdayun. 

Bence, bittabi konsey eksper· 
ler komitesi tarafından kendisine 
tevdi olunan statü ve anayasa pro
jelerini tuvib etmekle ite baılıya
caktır. 

Bundan bqka konsey, komite 
raporunda münderiç tavaiye ve tel· 
kinleri de, işbu raporu kabul etmek 
suretile hilafında kati bir mütalea
da bulunmadı~derecede, tasvib ey
liyecektir. 

Konsey, müteakiben, Sancağın 
statü ve anayasasmm hangi tarihte 
meriyete gireceğini de tesbit eyliye
cektir. 

Bunlardan her ikisinin de en kı
sa bir müddet zarfında meriyete 
girmesi muvafık olacaktır ve bu hu
susta 29 teşrinisani 193 7 tarihini 
teklif ediyorum. Ancak ıurası var 
ki, 27 kanunusani 1937 tarihli 
konsey kararının ana prensiplerinin 
7 inci hkrasında derpiş edilen mua· 
hedeler mezkur tarihte meriyete 
girmİf olmasr ıarttır. 

27 kanunusani 1937 tarihli kon· 
sey kararma tevfikan yeni rejimin 
tatbiki, manda nihayet buluncaya 
kadar ve mandasının ifası ile kabili 
telif olduğu niabctte, F ransaya aid 
olacaktır. 

Bittabi Milletler Cemiyeti dele • 
gesinin tayini de mandanın inkiza· 
smdan sonra vukubulacaktır. 

Üç nahiye meselesine gelince; 
f ur asını hatırlanmak isterim ki, 
ekaperlerden dördü, üç nahiyenin 
tamamen veya kıamen Sancak ara· 
zisine ithalinden tevellüd edecek 
gayri tabii ve bozuk hududu muhik 
gösterecek kafi bir sebeb görmedik
lerini beyan etmişlerdir. Benim de 
ayrılmıyacağım bu mütaleaya bina· 
en eksperler komitesinde dermeyan 
olunan muhtelif reye esas olan meş· 
ru endi9cleri nazan dikikate almak 
çaresini bulmağa uğraştım. Filha • 
kika üç nahiye mıntakasında dil ve 
kültür himayesinin ihlal edilmemesi 
icabeden bir Türk unsuru vardır. 
Bu halk bugün Suriyede müesses 
manda rejiminin garantilerinden İs· 
tifade etmektedir. Bu rejim mün
kazi olacağından ve mevzuu bahs 
mesele de eka1Iiyetlerin himayesine 
taalluk ettiğinden konseye, garanti
ler meselesine hususi bir ehemmi • 
yet atfedilmesi lazım geldiğinin mü
fahedesini ve bilhassa ekalliyetlerin 
mahkemeler önünde kendi dillerini 
kullanmak, ilk resmi tahsillerini de 
yine ayni dilde yapmak haklarına 
muallak olan hususatta bu garanti
leri Suriyeden taleb etmesini teklif 
ederim. 

Konsey statünün dördüncü mad
deaine, komite raporu zeylinde gös 
terilen Sancağın §İmdiki hududları-

nı olduğu gibi teyid eden bir hüküm 
ilavesine karar verebilir. 

D1L MESELESi 
Konsey, 27 kanunusani 1937 

tarihli karariyle türkçenin resmi bir 
dil olduğunu tesbit etmişti . Şimdi 
konseye ayni kararın hükümlerine 
ve eksperler komitesine tevdi olu • 
nan vazife de "öz önünde tutula · 
rak diğer bir dilin kullanılması ma
hiyetin: ve şartlarını tesbit etmek 
kalıyor. Eksperler komitesinin tel
kinlerine tevfikan konseyin arabça· 
nın da Sancağın resmi bir dili ola
cağına karar vermesini teklif ede • 
rim. Bunun kullanış şartları aşağı· 
daki şekilde tanzim olunacaktır: 

1 - Resmi mekteblerde, bir 
mektebin bulunduğu köy veya ma· 
halde hakim olan dil hangisi ise ilk 
tedrisat o dilde yapılacaktır. Diğer 
resmi dilin tedrisi ya ihtiyari, ya • 
hud da mecburi olacak, şu kadar ki 
bu bakımdan her iki dil de tama· 
men ayni şekilde muamele görecek
tir. 

2 - Sancağın bütün mahkeme· 
lerinde de, yüksek mahkeme de 
dahil olduğu halde, her iki dil kul· 
lanılabilecek ve akalliyet unsurları 
kendi anadillerinde konuşabilecek • 
lerdir. 

3 - Asamblede her iki resmi li
san da kullanılabilecektir. Asamble 
mazbataları iki dilde yazılacak ve 
bütün kanunlar da iki dilde neşrolu· 
nacaktır. 

4 - idareye mütealliK nizamna· 
meler ve talimat iki dilde neşroluna
caktır. 

5 - Halk idare He olan müna
sebatında laalettayin iki dilden 
herhangi birini kullanabilecektir. 
Ve kendisine de aynı dilde cevap 
verilecektir. 

Konsey statünün birinci madde
sine fÖy)e bir hüküm koyabilir: 

"Diller meselesi konseyin mer 
but 27 kanunusani 937 ve 20 ma
yıs 937 tarihli kararlarına tevfi. 
kan halledilmittifr.,, 

iNTiHABAT NASIL OLACAK? 
Şimdi Cancak aıambluinin ilk 

seçimleri meselesinden bahsede· 
ceğiın. Asamblenin aza sayısı esas 
itibarile kırktır. Fakat ana yaaada 
derpit edilen intihabat usulünün 
tatbiki neticelerinde sayı artabilir. 
Anayasanın 15 inci madesi muci
bince, Sancakta yapılacak ilk in
tihabat için muamelatın heyeti 
umumiyesini tertip ve kontrol ile 
muvazzaf tqkilat azaıının sayı 

ve sureti tayinini tcsbit etmek kon 
aeye aittir .• 

Bu huawta 9unu telkin ediyo
rum: Konsey, evvela icap eden 
hazırlık tetkikatını ve işlerini ya
pacak olan bet kişilik bir komis
yonun tayinine reisini memur et
sin \'e bu komisyon da, anayasa
nın 9 ila 14 üncü maddelerinde 
gösterilen muamelatın heyeti umu 
miyeaini eksperler komitesi rapo
runun 47 inci fıkrasında münderiç 
tartlar altında tertip ve kontrol 
etmek için icap eden ajan ve per
sonelin tayini hakkında reiae, ken 
di tarafından bir karar verilmek 
üzere, teklifler yapım. 

Sancakta ilk intihabatın yapıl· 
ma tarihinin tesbitine gelince, bı.:
nu mevzuubahis komisyon tarafın 
dan meselenin bütün aaf aha tını 
yerinde tetkik ettikten ıonra yapr 

lacak tekliflere ittili haııl ettiği 
vakit reisin vereceği karara bırak
mak lazım geleceği mütaleuıncla
yım. Bütün in~ihabat nihayet 15 
niaan 938 tarihinden evvel yapd
mıt olmalıdır. 

Mezkur komisyt>nun itleır.e V! 

alelumum kullanılacak ajanların 
masarifi Milletler Cemiyeti' tara· 
fmdan avans olarak temin edil
melidir. Buna mukabil Milletler 

,,,ğı 

Binaeuale)·h, koOSeye h·ı~·iııı: 
iib• ' kararı teklif etmekle tr' .,rit' 

' 'K bat• ıoıılı · onaey maz dıai" 
raporundan müsteban ol 

8 
l . l Jl" . ' bith•!f Jı m~e enın ıa ını ,c · rı• 

derP'~ 
ler koıııile~i tarafından ( lltJJ~ 
iJa,eler tle nazarı itibara' J 

ti) le, kabul eder .. , JID 

R ·· t ·· A Paı 111 I uş u ıas ,.
0

, 

Cenevre 29 (A.A·? ~bı•fd~· 
Cemiyetinin Sancaktaki deleıesi· b rı .-

ajansı hususi muha 1 
.• }.rtJ 

nin parası Milletler Cemiyetine te- Doktor Tevfik Riitl" !'..til 
rettüp etmelidir. Sancak yalnız pi '-f 
d l . b ·r· d h gün konseyin toplantısı ıJıl~İ" e egenın üro masarı ıni eru • ı P 

te etmelidir. kip aut 14,30 da fraOI• bir 
Eksperler komiteıi raporunda, Nazırı Delbosla bera~ rist Is-' 

Sancak polis ve. jandarma. kuvvet- ri tayyareye binerek a 

leri tetktili.tına mütedair mühim 1 ket etmiıtiır. .. ~ J 
bil' meıeleye ita.ret eylemittir. Hariciye siyasi roüJ .ıs;,J!,. 

Konse•in bu sahada, manda Menemencioğlu gece 1• ot'~ 
J k -f., ,. 

munkazi olduğu akit tavıiyyeler sonra Lozana geçece ,ek eel'1 

de bulunması lazımdır. ı Semplon eksperse bi~e ~ 
lSKENDERUN LiMANININ da hareket edecektıt· _., ._ 

' sabahı lstanbulda bul'1n:ı 
Statünün ellinci maddesi, ~İn<' 

6latünün 33 ili 9 uııcu maddeleriudf" 
tesbit edilen İskenderun limanı reji
minin tatbiki teferrüatmı tanzim rt· 
mek üzere, Türkiye ile Sancak J.ü
kfımeti arasında, bu hükümetin haı:· 
ci i~leri hu usunda mukarrer uıml da · 
iresinde, hwud bir mukavele akte· 
dileceğini derpi~ etmektt!dir. 

Kon~ey mezkur mukavelenin ·ü· 
ratle aktedilerek metnin kendieine 

bildirilıncgj arzusunu herhalde izlrnr 
etmek iatiyeccktir. 

F..k perler komite8i, raporuıııııı 

43 üncü fıkrasında kapitülıi&yonl:ır 

me!elesine telmih etmitlir. KoınitC' 

bu me~elenin kendi ~alahiytti hari
cine çıkmakta olduğunu mii;ahcde 
eylemi~tir. 

Konıeyin meçhulü değildir ki. 
Suriye \'e [ühnan mandal!>ına müte· 
allik ınuka,clcnin marldei ın.:lı !\nı:o.tH 

ahkanıınca, alakadar ele' let,f'r :•""P. .. rn· 
da hilafıncla uzla~malar ) "•ı'.- ıı.ız..,a. 

manda reji.minin inkuasrnda kapİlıi

lasyonlar tekrar lel>i · olunacaktır. 

Konseyill" bu meseleyi, Sancak hu ... u· 
sunda. Fra.DAI mod•ı altma konu· 
lan Şark topraldannm kmtulaf tart
larmm tetkiki ıır•mda halletmek il· 
ıere tehir etmek Mıiyecejiıai ıanoe-
diyoruın. \ 

-

- Haberim olmadaıı benden bir 
sunu:? Bıralıın bakayım o bu3eyıı 

temeldir. ~ 

-,-n-g i--li--z --s---efiri 
/ 

Dün akşam ıondl' 
gitti .. ti! 

ı ·ı . A kara bii#. e~ ngı terenın n ~ 

Sir Perai Lorcn dün ak~ f3il ,J 
•t ;.ur. 

presle Londraya gı rn"'S" 
d k l cakttY· mezunen ora a a a ~ 

ııı•'' Balhan Anlatı 
tebliği ~ 

G' 
CeneHe, 29 (A.A.) -:. ~ 

• rae-ıJ1P""' ~ 
antantı mümeEtillen a daeıı 

.. ı ·· t kı'lı ne~re 
ınuzaKeratı mu ea 
tehliğde denh·or ki: ·ıJt'' 

• ifttl ~"!l \ 
''Balkan antantı ııt Jtô~til 1· 

lan B. Potitiı, ,\ ntoneS~o;tdtl~ f 1 

ras ve Suhotiç her ,·akıt ~",,/. 
. . \k' afll 

bu sefer de Cemıyetı ~ 01• lf 
• • • -u1J181 'ı 

n rn ' e a anı b 1 enın ıç 11ıtı•" jı' 
Progr ııt 1 ' 

tİ) le, Hallı.an Antantı . retk;J ~ 
hil muhtelif mesefd~ 'tJfll" 1 
ler, biikfıinetleriJıİJI _!"....,.. ~,., 
imi mat.babt ,.... ... --_,,,,.,, 

itimadannr Te ~~ 
mea ad neth%1er111ı 
terdir. 
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~ ~~AMMI ALACAK 
~tU ~ETMENLER 

" 1h.ıcanlığı lise orta okul 
il tr• 
~ 1 •r\lında bu yıl kr 
~ ahnaya hak kazanmıı 

ll!ıenlerin listesini hazır-
~ 8q öğretmenler yeni kı
~lt '-rtnı ağustosta· kendile

d C.k tebligatla anlaya-

~"'· 
~fe kıdem zammı için 

\ t ır~ tahsisat konmuıtur. 
'ediiıat direktörü bay Av

. ZaJnmı alacak olan öğ
~ tri 'birer birer tahkik ede

~~•rını tesbit etmittir. 
~ iLK MEKTEPLER· 
~~ lALEBE ÇIUCAK 
~arda imtihanlara yarın 
~ n batlanacaktır. 

lar 12 hazirana kadar 
• 11'cak ve 17 hazirandan 
1~al imtihanlarma batla-

0~ Bu Yıl (6000) talebeme-

~r. -:-"""-------~~~ '-r" de TUrklU§e 
aırr:' ettljlnln doAru 
~ dıjiı anlataldı 

'il\lıı.ı- "B s· b. · ,... om • ır,, ıra-

\! &tb: 'bir gece yansı içici içil-

' ' •rkadatlarile Ermeni
~·~ ahe Keğorkun, bir 
~ Ulın "Türkçe konut da 
----lı .. led'... . ' ~ ~.1- m ne ıoy ıgını .,, 
~ ıhtanna kızarak, Türk-

L·ditr· Jaln,ık almayan sözler 
~llb •cldia olunuyordu. 
~ı:ı ~I ağır ceza hakyerinde 
~ davada, müddeiumu-
~ Remzi ceza istemit, 
clii da Yapılmıftı. Heyet ka-

. 'ft Q ••bah bildirmi§tir. 

l~ı~ l'~fik Omay, aza Ahmet 
:"f lJ umay ve Abdürrahman 

\..:a ki taraflarından ittifakla 
'ıı..'~ar; tahit olarak dinle
~-- aleyhte söyliyenler'..n 
\"llılt1' ~Lbiri vaziyetinde bu\1.., ıhtirazi kaydile bera· 
~'ltiı:ı· n bütün ifadelerin hiç
.'f\ ~tutmadığı neticesini or-
\..._ du, Vahe Keğork beraat 

~ ~' kendisi mevkuf ola
•~ bu delikanlı, biraz 

• ~ blJ'akıldr. 

~~ık servisimiz 
~ tı.. Otıtctonmım Pazartesi S11DJerl 

'~ ~: •• )'irmlye kuar P' ~ ~ CUmarıe.I gbleri 
~ ~ 11 a kadar LAieli Tanart 
''-=.' lldııa d&lre Qç nuımrada "''!ltwanmm yed! kupon mubo 

~$an doktorumuz da tıu 
~~ '-llelıbd bUfkttrtp keııdfmıe 
~ •·ıa ~ ..ıı. paıembe 
~~~ A.barayda. Millet~ 
~ ~~ c:amJ1 k&rlıamd&kl mı> 

ÇOcukJamma bakacaktır. 

~ dit doktorlarımız da ~ 
\.~ t'J l!lnfrlerlne hazır buluıımalr. 
~ 'Pı 01ttorumuz FahrcWn Dlfmen 
'' ~~1-Uk111 caddesinde 127 numa.-

\ ta_~ rtlnlert saat 1' lle 20 ara-
... ~ gibi dolctor NecaU Pak· 

~ 
0 

"'1 &, lılahmudlye caddcal ı-2 
\ ~c 1 ve cuma gllnlerl ayni saat
(~ ~rnnızm dl§lertııe bakacal.• 
~ ~ 'vtlertnt yapacaklardır. 
~ ~p , da Be§lkta§ tramvay ca 
~ '~rtımanında atımıetc;I Emt 
~b.'t olruyucutarmnzm ı:ocuk 

\' ~ 4 ecıecekur. 
\.~2 rııı~tay Pertev Eczanesi ya. 
\ ~ ~lııt l?ıaracıa aUnnctçl ve sıhhat 

"-; '-'JeJc.ı l!!taıı K'tJRUN doktorunun 
\._ ~bilttı Yoıııan beherinl yedi ku-
\.."-""ltı. l'le ve abonelerimize en eıı. 

~Uk!arınm aUnnet ameli• 
>a. ... =tır. 

~~ rıı~z doktor, dlfçl ve 11Un
~ ~~t ederken KURUN'un 

~. ~ Yedi tane gtıtnrmek 
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1 Buroşiir etrafında ... . 

'' iğneli fıçı ,, davasında 
G. saray küçükleri 
Dlln gtlzel bir vapur 
gezintisi yaptılar 

Belediye ı,ıerl 
GÜLCEMAL SATIL/YOR - De

nizyolları idare&i Gülcemal vapuru· 
nu satmağa karar vermittir. Bu en 

eski vapur halihazırı ile satılacaktır. 

ehli vukuf teşkili 
Dava edilenleıden başka biri aleyhine de 

dava a~ıhgor; çünkü... · 
Galatasaray }Lesinin Ortaköy ~u

besi dün hir deniz gezintisi yapını§
tır. Her sene olduğu gibi bu seneki 
gezintiye de bütün talebe ile birlikte 
talebe velilerinden pek çok aileler 
i~tirak etmi:Jer ve çok neş' eli bir gün 

geçirilmiştir. 

l\Iektebin değerli müdürü Saffet 
Vona gezintinin güzel olması için zen 
gin bir program vücuda getirmiş ve 

programı hüyi.ik hir intizamla tatbik 

etmiştir. 

Şirketin lıususi hir vapuru talehc

leri Ortaköyden alım~. Suadiyeyc. o
radan Aclalara 'e Boğaıİ!,;İnc ı;ötür

müştür. 

Gezinti ) erinde 'c 'apur<ln türlü 

eğl.-nrf'ln ·apılımştır . 

j Polis haberleri 1 

BOCAZDA tKt SANDAL DEV
RiLDi - Boğazda iki kaza ol
muş bir sandal devrilerek batmı§, 
diğer bir sandal devrildikten 

sonra kurtarılmıştı. 
Niko isminde bir balıkçı Tarab· 

yaya giderken sandalını bir ro
moköre bağlamıf, tam Anadolu 
hisarı önünde ip koparak sandal 
devrilmiştir. Niko manevra yapa
madan arkadan gelen Maryana 
adlı motörün altında kalark bat
mıtlır. Sandalcı motör kaptanı 
Hüseyin kurtarılmııtır. 

ikinci kaza Çengelköyünde ol
mu§, sandalcı Abdullah, Salih 
Sftdık ve Zülf fikar Çen~elköy Ön· 
lerinde giderlerken sandal yalpa 
vurmağa batlayarak devrilmİ§, de
nize dütenler etraftan yetişenleT 
tarafından kurtarılmıfb· 

İstekJilerin kat'i teklifleri en geç ye· "İğneli fıçı" isimli bir büro§ürden 
di huiran gününe kadar yapılını§ o· dolayı açılan davaya, ikinci cezada dün 

lacaktır. sabahda bakıldı. 
ÜSKÜDARLA. - BEYKOZ if- Bu burofÜl'dcn dolayı, müddeiımna-

RASINDA OTOBÜS IŞLlYECEK - milikçe memleketteki muhtelif unsur -

D 1 D 
. . .. lan biribirleri aleyhine. tahrik davası a-

ev et emıryolları Anupa Banhyo 312 inci mad.ı- .. 
ı d 

.. l . . . d. ·1m çılmqtı. -.,,e gore a§Ilaa 
ıattm a tren ucrel erının ın ırı e davada, dava edilenlerden biri. b~ro _ı 

si karşısında Sirkeci ile Bakırköy a· 
rasmda i~liyen otobüsler zarar etmi
ye ba~lamı§lardır. 

Bu otobüslerin salıipleri belediye· 
ye başvurarak otobüslerinin b~ka 
hatlara verilmesini iatemi§lerdir. Be· 
lediye hu otobüslerden on ikisini Üs
küdarla Beykoz arasmda yeni te.sia 
~dilecek hatta Yermiftir. Sirked -
Bakırköy hatlmda ancak bq otobüs 

i~liyecektir. 
EıııirgMo ile Eminönü arasında da 

salı sabahından itiharen otobüs işle

miye ba~lıy~aklır. 
MEKTEB BiNALARI HER TA· 

RAFTAN GÜNEŞ GÖRECEK -
Belediye bütün mekteb binalarmm 
her taraf tan bol güne§ alabilecek bir 
~ekilde ve yerde olmaıma karar ver
mİ§tir. Bundan aonra yapılacak mek
teh binalarında buna izami ıurette 

dikkat edileceği gibi etkiden yapıl

mı~ mekteplerin elraflanndaki bin~ 
lar istimlak edilerek mekteh binala· 
rmm etrafları atılacaktır. 

Mekteb binaları eh armda yapıla
cak her türlü İn§aata izin verilirken 
binaların elliıer ınetre geride yapıl· 
ma!ı temin edilecektir. 

FLORYA EV YALOVANIN iMA· 
JU - Floryn ve Y alovanm imarına 

hüyük bir ehemmiyet , ·erilmdttedir. 
Şehir mütelıum.ı Bay Proıt yanında 
belediye fen heyeti menıupları oldu
ğu lıalde e'"·clki gün Jo'loryaya, dün 
de Yalo\'aya gitmiş, huralardaki İn§a· 
atı giizden geçinniıtir. 

ıürü yazan yüzbatıhktan mütekait Ce . 
vat Rifattır. Diğeri de, Kazım Şinasi 

dir. Burotürün Uzerindeki kayıttan. 
mjddeiumumilikçe bunun 04Akpm" mat 
baasmda baaıldait neticesine vanlmıı 

ve matbaa mi.idiirü safatile Kbım Şi
nasi d;na olunmQftu. Fakat, kendisi 
"Akpm" kaydııun kitabın \Uerine yarı 
lııJıkla konuldu&unu. bunun Kenan 
Dincman tarafından ba.ddıimı aöylü
yerek itiraz ediyordu. 

Müddeiumumiliğe bu cihetin tahki -
ki için müzekkere yazılmış, müddciu -
mumilik tahkik işini polise havale et
mitti. Dün, gelen cevap okunıcıu. Bu 
cenpta burotürün Ankara caddeainc!e 
Narh bahçe sokağında "Alqanı" mat -
baası kitap kısmı matbaasında basıl -
dığını ve ili§ik iktisat ha1r10hğmın 
muafiyet ruhutnamainde •nlapldığı 
üzere de, bu matbaanın 1937 Yihndan 
itibaren Kenan Dincmana aid olduğu, 
Kazım Şinasiye aid buluJlmadıiı Yhılı-
yordu. 

Khım Şinui, dünkü celseye gel -
memif, durupnuı ııyabiye çevrilmiı
ti. Cevat Rifat. Tekilile, beraber ha -
zırdı. 

Bu sırada, birinci cezadan. Cevad 
Rifatla Yusuf ve Ethem ilimlerinde 
iki qi aleyhlerindeki bir matbuat ka
nununa aykırı hareket davasmm, 
6-4-3 7 tarihli celsede, ikinci cezadaki 
dava ile birle§tirillJ\ek Uzere J:!uraya 
yollanmı§ bulunduğu öğrenildi. 

M üddeiumumiliii tmıail eden Sad · 
reddin, şu mütaleaları ileri sürdü: 

- ,Buroılirün basıldıfı matbuııın, 

Kazım Şinasiye aid olmayıp. Kenan 
Dinc:mana aid olduğu, gelen cevaptan 

Gezintiler: - -

anla§ılıyor. Do~yısile, Ked'an D~nc • 

man aleyhinde takibata giriıilmck üze
re. bu nrak IW'Ctinin müddciumu -
miliğe ıöaderümesini iiterim. 

Diier taraftaA, 'birinci cezadan yol -
!anan da.a. üç ayı mütecaviz bir zaman 
~1 açlarak. oradaki duruşma, hü
kiim safhasına kadar ilerlemiştir. Her 
iki davanın burada birlc~mcsinc lüzum 
yolıtar. Gelen davanın, oraya iadesini 
de istedikten so~ şimdi burada ba • 
kılan "İtneli fıç" davası mevzuuna ge

lelim. 
Bu davanm mevzuu, cemiyetin muh 

telif amıflanıu. umumun emniyeti hu -
suaunda tehlikeli bir tarzda kin ve a • 
davete tahria mahiyetindedir. Halbuki 
dava edilen Cevad Rif+t, yazdıklan • 
nın tamamile ilmi mahiyette olduğunq 

müdafaaten iddia ediyor. Ve bu cihetin 
halli için, bir ehli vukuf teıkilin~ ih
tiyaç vardır. Bu, isteği.IJ. yerine getiril
mesi lüzumuna kaniim ! 

Reis Kemal, aza Kaşif Kumral ve 
Nefi ile kısa bir müzakereyi m:.iteakip, 
şu yoldaki kararı yazdırdı : 

- Suçlu Cevad Rifat tarafından ya
zıl&ğı ve suç mevzulu olduğu iddia o

hınan "İğneli fıçı" nın ilmi mahiyette 
olup olmadığının tetkiki için ehli vu • 
kuı; teşkiline ve mahkeme azasından 

Kaşif Kumralın bu hususta naip tayi • 
nine ve. b:rinci cezadan yollanan dos· 
yanın da, o davanın orada karar saf • 
haliına gelmiş olmasına.t ve Cevad Ri -
fattan mada daha iki su~unun o aava -
ya dahil bulunmasına binaen, henüz 
tahkikat• safhasında bulunan mahkc • 
memizdeki dava ile tevhidi muvafık 

görülmediği cihetle, dosyanın oraya 
iadesine n Kenan Dincman tarafmdaı1 
müddeiumumiliğe 23 - 3 - 37 tari -
hinde vuilen istida ile· JMrbudatın bir 
kıta suretlerinin talep veçhile iddia 
makamına tevdiine ve mahkemenin 
17 - 6 - 3 7 saat 14 e talikine karar ve
rildi 1. 

TRAMVAYDAN ATLAYAN
LAR YAKALANIYOR - Bir 
müddettenberi takibine eskisi ka
dar alaka gösterilmiyen giderken 
tramvaydan atlama ve binme ya
sağı dün an iolarak tekrar batla-

MALI YTL SONA ERiYOR -
936 mali yılı yarm ak~am hitiyOt". 
Resmi dairelerdeki ücretli ınemurlar 
paralarını yarın alacaklardır. 

mıttır. 
Sirkeci mıntakasında bu yasağa Belediye nıulıasehecisi ile ınüfet-

lstanbul saatleri 
riayet etmiyen otuz iki kiti yaka· tİ§le.rin on beş gündenberi belediye 
lanmıı, bunların yirmi albsına pa· tahsil ~ubelerinde yapt.ıklan tefti~ 

1 t r Pa · dün ıona ermiıı;tir.' Bu kontrol netice-ra cezası a ınnuf ı · ra .. ermı· <> 

yen sekiz kiti hakkında da zabıt ıinde birÇok vergi ve resimlerin ba-
tutularak haklarında muameleye kaya kalmamaSJ temin edilmi§tir. 

~;~~UK HIRSIZ TUTUL- Yedek subayların IJOk· 
DU -On iki yatında Huan adın- lamaları başlıyor 
ela 12 yqmda bir çocuk Yedikule Kadıköy AJcerlik Şube~ndcri: 
hastahanesinin damından kurtun 1 - 937 yılr Haziran l den ni· 
çalarken tutulmuttur. hayetine kadar yedek subay ,.e a!k.e-

CAMLARI KIRIYORDU ri memurların mutad olan yoklama-

Hüseyin iıminde biri aarhoı ola- farı yapılacaktır. 
rak Kuımpqada Selamısda Sü- 2 - Şubemizde kayıtlı olan yedek 
leymanın kahTetinde camları kı- subaylar ve asker memurlar gelirler 
rarken yüzünden yaralanmıı, has- kcn beraberlerinde nüfus cüzdan1arr 
tahaneye kaldırdmıtbr. nı, askeri lıizmet ,·esikalannr, ve sılı-

HANGISl SUÇLU - Memduh hi subaylar için diploma ,.e ihtis:ı!I 

Y "k d KaraoO- ve~. ikalarınr, sıhhi raponı olanlar da isminde biri enı apı a o 

lan çayırından geçerken Latife raporlarını alarak gelmeleri. 

k d
. f dan dö- 3 - Mektupla yoklamalarını vap· 

adında bir a ın tara ın J 

vülmüt, hadiseye müdahale edilin- tıranklarm da yukanda yazılı hilgi-

M d h k d . · lerini mektuplarında tafl'ilatile vaza-
ce kadın em u un en ısıne J 

söz attığını iddia etmittir. Bu es- rak göndtrmt:leri rica olunur. 

nada Lütfiyenin kocası da Mem- si de yaykalanarak haklarında 
duhu dövmüt olduğundan beriki· zabıt tutulmuıtur. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-91-

ısım: 
Adres: 

lstanbulun kim bilir kaç bin 
derdi var ve bunların içinde, yine 
kim bilir kaç bin tanesi çaresiz 
kalmaia mahkumdur. Ben bu ka
rıtık davanın içine girecek deji· 
lim. Yalnız dün gördüğüm bir ,ey 
dikkatimi aldı. Sonra dütündüm, 
ki buna derd bile denilemez ve 
pek küçük bir emekle düzeltilebi
lir. tıte bunltrdan cesaret alarak 
yazıyorum: 

lstanbulun ıaatleri, hiçbir ıün 
elele, daha doil'UIU yelkuvan yel
kuvana, akrep akrebe vermezler. 
Birbirlerinden ayrı gitmeği, aali 
uzlaımamağı en birinci vazifeleri 
1&yarlar. 

Meaela, bakarıınız, Harbiyede 
saat on bire bet var. Eliniz cebini
ze gider, kendinizinkini yoklarıı· 
nız; geri! Yayma basar düzeltir 
siniz. Tramvay Takıime Tanr. Ga
zünüz oradaki kumbara biçimi ıa· 
ate ilitir: Hayret! On bire bet 
var. 

''Acaba,, der, kendi kendi saa· 

tinize sarılınınız: Tam on bir 
Kumbara, belki durmuıtur, diye 
avunmak isterıiniz; fakat inatçı 
bir yolcu yüzünden, arabanın 
kalkmuı gecikir ve anlarsınız, ki 
saat itltiyor. Galataaaray da yine 
bu tattkınlıiı uğrar. Albncı daire
de parmaiınrz aizınızdn kalır ve 

s. Gezaın 
köprünün hareket 'minönü saat
lerinde. de bet on dakikalık far· 
lu görünce çileden çıkanımz. 

Eier bunlardan birine uyarak, 
yola çılpnıtsanız, ••Y 'halinize! 
ya, tren çoktan kaçmıı, yahut 
vapur Saray burnunu dönmeje 

baılamııtır. 
Nakil vasıtaları, saatle kalkan 

bif ıehirde saadeletin bu karıılıkh 
ğı genel yatayı§ üstünde sarsıntılı 
izler brrakabilir. Fakat galiba bu, 
pek hissedilmiyor, ki senelerdir, 
lıtanbtilda bir saat t;ırliği yerle,e· 
medi gitti. Buna için için sinirle
nip söylenir dururken, bir dostum 

imdadıma yeli9ti. 
#,J Ne kızıyor:un, dedi; Avnı

panın büyük tehirlerinde boraa, 
banka ve hele iıtaıyon .. ıibi müea· 
selerde aekiz on tane saat sırala
nır. Kimi "Nevyork,,, kimi "Tok
yo,, kimi "Londra ayarıdır. Ve 
yolcu, meseli Pariste iken, bütün 
d8nyanın hangi ıaftlerini yaıa· 
dılllarıiu bir bakıtla ıörüp aiılar. 

Ne d,rsiniz, lstanbuldakiler de, 

bu ayarsızlık yüzünden acaba bet 
intanın aaat değiın:elerini topla
m~t olmuyorlar mı? Ben, bu teael· 
li ile pek avunamadım ama, (Ü• 

lümsemekten de keJdimi alama
dım. 
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Evlat katili ana 
iki çocuğunun canına kıydıktan sonra 

Üzerlerine gaz döküp yakmıştı 

Çocuklardan biri kurtarıhıbf llyor-Kadın 
cinayetini 1 lraf edlvor - Sebep ne imiş? 

\nıerik.ada, bü· 
tiin lıaJI.:r heyi!· 

ı·aııa 'eren !,;Ok 
ıııütlıi: bir ciua

~ !'l olnıu:tur: 

:\'c")orkta, He-

le.rı i-min<le lıir 
"CllÇ l..atlıu. iki 

çucuğulllİ da öl· 
diirnıek i~tiyor. 

Yccli. •ekiz ~a~

larrncla lıiri kız, 

biri erkek olan 
' za,allı yaHuları 

alıyor' e ormana 
ı;ötürüyor. 

İki küçük ı;v· Çoculdaruu, /;ı)an katil arıa 
cuk, ormanda, ot 

Jar üzerinde, Jier~eyden bihaber o-ı 
!arak, ına umane oynarlarken! nna· 
larr, hi r canavar gibi, üzerlerine atr • 

1ıpJr ., e e"' ela kızını öldürüyor. . 

Zavallı kızı cansız olarak yere se· 
ren kalpsiz ana, hundan sonra oğlu· 

nun üzerine saldırıyor ve onu .dcı, Ö· 

Jüm derececinde yaraladıktan eonra. 

ikisinin fü:erine gaz döküyor 'e. alCj' 
liyor ... 

Kadın kattıktan sonra, bir tei'a 
<lüf C8eri olarak, oradan ge~e~ler o~
lanm tığhldarı üzerine, yanan ~ocuk· 
ların yanma ko~uyor: 

Kütük kız yanmıf, kömür liesil· 

mi:tir. Yalnız oğlan ıson derece ağır 
yaralı olarak kurtanlahiJiyor. 

Katil ana tevkif edilmi§ ve mah· 
'-. cuıede cürmiinü itiraf ebnİ§tir. An· 
' · ·llığma göre, çocuklarını aşıkile da· 

' ·• .. crhc t yaşıyabilmeli için öldüı-
ı · ii;tür. 

Ru tüyler ürpertici c~nayetin fai· 

Yaralı olara/.;' lmrtarılan yavru 

line karşr bütün Amerika halkı hü· 

yük bir nefret duymuş 'e le\ kif c· 
dildiği zaman. halk kendiı-ini linç et· 
meğe kalkmı .. tır. .. 

Orta okullarda 
'(Ba~tarafı 3 üncü sayı/ada) l W ~==== 

1 
. d . tih ı .. v • , ,.; 

men erın en ortakula im an a og· il. & & & L & & 
retmen alınmakta diğer taraftan Ga· 

zi Enctitüsü bu evsaf ta orta«;>lml öğ- .ııı Bursa belediye reisi Cemil lıtita ctml:-· 
retmeni yetL tinneğe çalışmaktadır. tir. 

• o\\ Bursa ve İnegöl ve havaliaine diln dolu 
Ünh-erıitede tesis edilen pedagoji Yatm~tır. 
enstitüsü de bundan ı;onra öğretmen • Gcs;en bir hatta içinde gOmrllk muhn!a 

za teşkllltı ikisi ölü, 49 kaçakçr, Ol kilo 
olmak istiyecek yüksek tahiil talebe- &'Umrllk kaçağı, 88 inhisar kaçağı, 26 TUrk 
inin mesleki hazırlığını temin ~de· liraaı, bir tütek, 13 mermi ile 15 kaçakçı hay 

vaııı ele &'eçlrm!ıtir. 
ccktir. . 

. 3 - Bir k'ımn ortaoliul öğretmen· 

ferinin de mai~et deıdile fazla derı 
alm~ğil mecbur kalmaları belki ken

tf ilerini her ders saatiude en f aydah 
.ekilde geçirecek bir hazırlık yapmak 

imlı:an \'e za nmdan mahrum bırak 
maktadır. 

4 - Son bir eheb olarak da ~u-.. 
nu öyliyehilirit:. Bizde 5on seneler-

de tah5ile rağbet on derece artını§· 
tır. Nazari j l~re istidadı ohun olma· 

;ın her baba ~ocuğunu ortaokul ve 

li. e kanalından yüksek tahsile ula§

tırmağa ~alı~maktadır. ~fümkiiodür 
• 

ki nazari tahsile müstaid olmıyan bir 

l.a. rm tocuklar ilk tah.,iJden sonra git 

tikçe kemiyet 'e keyfiyeti · çoğalan 

'e incf!lefen hı~ derı:ler kar~ısmdıt 
mU\ arr akiyetaizh;e uğrasınlar. 

Hülisa olarak ortıtokullarda tale· 
lıl'nin ınul'aff al.:iyt-t izliği, bir nkıa 

i•c. ebcpleri hunlar olmak lizonge

lir. Bu ::ehcplcrin izale:-ini lemin e· 

,ıerek tedbirlerin ne Qlacağı k.enılili· 

ğinden aııla~ılıı·.,, 

• Askeri hastabakıcı hemşire mektebinin 
kurulması fçln bir kanun projesi hazırlanmış 
tır. . 

• ldaarıt vekili Sattet ~rıkan bug;Unler<le 
fehrimlzde beklenmektedir. 

• Telsiz telgraf ve radyo kanunu meclisin 
ruznameıine alınmıştır. Kanun encümenlerde 
mühim tadiller görmtiştur. Bu tadllAt ara• 
ımda radyolardan alınmakta olan yüzde ylr 
ml gümrük reamlnin alınmaması hakkında 
llyihaya eklenen bir madde de vardrr. 

•Şarkta Hozak nahiyesinde (İdil) Şam• 
rahda (Mozıdg) {Kalan) Mellş de Çinar. 
Fareyazı nahiyesinde merkezi Bayraktar ol• 
mak üzere bu adla birer kaza teşlcili hak• 
krndalci kanun llyiha.sı Meclisin ruznamesine 
almmı§tır. 

* BUytik tarih kongresi bu sene eyh')lde 
Dolmabahçe sarayında toplanacaktır. Kor.· ı 
greye iıtirak etmek üzere dUnyanm he~ ta· 
rafmdan bir çok maruf lllm ve profesörler 
gelecektir. 
* Haziranm UçUnde Yunan ve Yugoslav 

llmanlarmı ziyarete gidecek olan Jiamidiye 
.mektep gemisinin huırlıklan ikmal edilrnl~· 
Ur. Gemi ~imdi Jiaydarpaşa önünde kömür 
almaktı.dır. 

Ilı Yalanda Kamutay binası için dünya mi· 
marlan arasmda bir müsabaka &~ılacaktır. 

Her memlekette millet vekillerinin toplandı 
tr 'blııalarm yerli mimarlar tarafından yap(! 
dı#mın hüktmetln göztiönilne konulmasına 

diln toplanan mimarlar karar vermlılerdir. 
• Akay, Şlrketibayriyenin nıaıt llcretıl 

memur biletlerinden hUkQmet bütçesinden 
ücret alan veya sermt1.yeşi hUkı"lmete ait bu 
lunan mtie!seııat memurlarının dil bir haz'· 
randan ftlbaren iııtı!ade edeceği bildinlml~ 

Ur. 

\ 

Tabanca, tüf ekle resiııt 
yapan adaın f 

Geni§ kenarlı fapkalı adam ba-
na: 

- Ressam arkadaşlarınızdan 
birinde bana günde bir iki saatlik 
model durma işi bulun, yeter dedi. 
Maceramı öğrenmek istiyorsanız 
on frank vereceksiniz. Sadaka is· 
temiyorum: Ben İspanyolum .. Al
fons • İgnacio Altamira. 

... Altamira mı? Bu isim bana 
yabancı değil. Nerede görmüş· 
tüm ben bu ismi? Ha! Evet: Bun
dan on beş sene kadar evvel sanat 
tenkit yazılarında gördüm. 

- Evet, senor ! Ressam modeli 
olmadan evvel meşhur bir ressam

dı. Fakat, ressam olmadan evvel 
altın arayıcılığı ettim. Katanga, 
Kolorado Kaliforniya, Madagas· 
kara, her yer Altamira'yı tanıdı. 
Tabanca atmada da üzerime kim
se yoktu. 

- Vahşilere, korsanlara karşı 
falan .• 

- Hayır, aenor, hayır .. Vahşi
ler, korsanlar, onlar eıki masal· 
lar .. Artık karnı vahşi falan kal

madı .. Benim attığım tabancala
rın kurşununda barut yerine altın 
tozu vardı. Ne yaparsın, ekilme· 

den biçilmez.. Masraf edeceksin 
ki para kazanasın. 

"Bu hilenin ne olduğunu bilmi
yorsunuz? Anla tayım: 

" T abancanıza kurşun yerme 
altın tozu doldurursunuz. Kaya
lardan biraz uza.klaşarşak taban· 
cayı çekeceksiniz.. Çıkan tozlar 
kayalara aerpiJir ve içine öyle iş

ler ki kayalarda altın madeni var 
zannedilir. 

"Şimdi yapılacak iş bir "müte
hassıs,, bulmak ve bu "altın made
nini muhtevi,, kayaları ona sat
mak .. 

"1ıletilecek altın arayanlar, fa. 
kat bulamayanlar çoktur. Bunla· 
rın önüne dü§Üp "altın madenini 
muhtevi,, kayaları gösterdiniz mi 

havadan binlerce lira kazanırsı
nız .. 

"Orasını sattınız mı, yenisine 
haşlarsınız. 

"Ben bir müddet bu i~le uğraş
tım. Fakat, bir zaman geldi ki A

merikada beni bu işin ehli olarak 
tanımayan kalmadı. Bu bir şöh

retti, fakat ters tarafından bir şöh-ı 
ret. 

Kalktım Avrupaya geldim. 1 f
i as etmiş bir adam Paristen başka 
nerede yaşayabilir? İspanyaya gi

debilirdim: Gerek cumhuriyetçi
lerin, gerek milliyetçilerin tara· 

fında iş bulabilirdim. Fakat o za

man daha İspanyada ihtilal çık
mamıştı. 

"Pariste bile hemen iş bulama· 

dım. Sanatkarlık istidadım da 

Çeviren: 

Vir Gül 

- Franıız Hikayesi -

- Bu ismi bulan ben değilim. 
Tabii, bir edebiyatçı buldu bunu. 
Tabloyu görmüş ve bu ismi ver 
mişti. Fakat, sanatımın ilmi tama
mile benim eserimdir: 

"Resim yapmağa niyet ettiğim 
zaman, eski mesleğimi hatırladım. 
Eskiden, tabancamın için altın to
zu koyar ve kayalara serperdim, 
değil mi? Şimdi, bu altın tozu ye· 

rine tabancama mümkün olduğu 
kadar ç~şitli boya dolduruyor ve · 
kartımdaki kanaveçenin üzerine 
sıkıyordum.. Eeserlerimi siz de 

görmüşsünüz. Söyleyin: Ondan 
daha güzel şey gördünüz mü ha
yatınızda? 

- Hiç görmedim. 

- Şöhretim ümidimin feviknde 
oldu. Atölyeme her milletten bir
çok talebeler koşmağa başladı. 
Hakikaten, sanatımın uaulü tim· 
diye kadar görülmemiş bir ıeydi: 
Boyaları tabanca ile sıkarsa tab-
loya "tetkik,, adı veriyordum. Av 
tüfegi ile olanına "natur mort,, 
yahut "peyizaj,,; daha büyük tü
f ekle olanına da "tezyini kompu-
zisyon,, diyordum. 

"Sanatıma kartı mukabil ecre-

0Jdıl· 
yan açmak istiyenler hili 
para etmedi: Aptallar, 

iJe çalışıyorlardı! bedi 
"Şöhretimin artık e b 

fakalı 
ğuna inanmıştım. fazl• t 
şimdi sanatımı daha ndı: . ya 
mül ettirmek hevesı u tıfı)'or 
labanca ve tüfekle ça eli 
Fakat biri tablo]arırlla d• 

' ıar 
bakacak oluna ~~~ ağaçl•' 
göz, ağız, burun, olu, .. üyortl 
şeyler bulunduğunu gor · bir 

erler• 
"Yaptığım son es. 1tdı· 

gide topladım. Sergı 8~t• ıif 
lolarımın önünde dur:kliyord 
çileri ve ressamları da bir f 
Fakat, o gün hayat1J1l 

ket günü oldu. 
1 11

Jer 
"Sergiye bütün ge ek 0rl' 

fikirde idiler: Ben artıdllfl b' 
"empresyonist,, ressarrı erİ ~' 
b. d ~·ıc1· Çolt g ır şey egı ım .. 

bir ressam.. doııe 
"Tekrar eski tarzıına b\l fe 

d d. D" d"rn• fa.kal 1 rııı e ım. on u · fil ıt 

eserlerimde başka ressa 
.. · b ld l hiç sırını u u ar.. tılc · 

"Bundan sonra ar -;e 111 

ldurll 5 
tablomu satamaz 0 .. tiif11' 
yet bugünkü halime ~u§ b•rİ. 

değilıfllı dı 
di, artık ressam d yitı' 
samlara modellik e e 

j 
rum. daıl ~ 

"İtle hikayem burı e1' 
'tti ve b1' 

Çok hosu.şnuza gı f ri.lll}c ' 
kararlaıtrrdığımız orı . 11jı;. 'ft 

h ·ı~ edersı para da a ı ave 
kiır ederim, senor !,, 

dj~l
ptERRE J" 

Profesör Pikardın b81o 
nu nasıl yancı? 

b d . ,ııı henüz yok. Bir gün ir en bire • , j11ı 
1 geldi: Ressamın biri, tablolarım · 

1 
·ıe 111113 , 1111$ 

Gu•• n I u·· k Profı·~iir Piknrt 
1 

I jıı11ır)tllllt111 sergiye götürüyordu. Kendisine , ... .. B "k elti<' ' (el' 1 
111 yardım ettim, yirmi beş kuruş al- Lo yn m '.·u;.

1
'" rı 51rato= 111 ılll c 

1 RADYO lunıırnkta olııur-. 11 •• c511ıı· 1111•1 dım. 1 , . t ..... lııll 1Dl1 • 
T l b 01111 ı•pt•Lınııı t l ııııı•1 lı·I'' aşıdığım tablo ara akmış- Programı 

1 
k ha 1 ııı·f 

l ılcnlı ·re atı·:;: a ara . f 1ıı1 1~ • tım: Hep anlaşılmaz şey erdi. Ya- öl~ı.tı.: M·:~ıa\',\TJ: 
1 1 1 1 

v ıclı~• 11 
11

,1;1 
d ~ h b b k k 0 Al c· k 11 · 1., ~ 1 ıara ı o < u~ııııu 1 , ııt şa ıgım ayat ana, ça u arar 12,3 pi .. tla T ır mus mı .. ,oO hnvad s .. 

1
.,, I' , fl'' 

• · b l k t b" t k 13,00 Beyoğlu Hıılkcvı göstcrıt kolu tnrııtın· larak lıirkaı; ı;uıı Atlı:J , , verıp tşe aş ama a ıa ını a- ·'un bir temsil 1·1,00 son. fr" ~ 
u 1 .,, • ,,,, zandırdı. Hemen işe başladım ve .\KŞ \!il N'EŞHll'ı\TJ: 1 . .. riiZ ıl sc.1·• 

"füzilist, resmi icat ettim.. ıs.so pUı.kla dnns musikisi rn.:ıo konfc. Hc,ıııirıı1ız. uç' ;,ııarı.cıı 
' . . . rnns: Ordu s.ııyla\•ı Selim Sırrı Tarcnn ta- olan hıı ha onu • 

- Ne? demek füzılıst resım Üs- rafından (İngiliz terbiyesi) 20,00 Müzeyyen 
tadı Altamira sizsiniz? .. Ne idi o 'e arltnda~ıarı tarafından Türk musikisi ve ıcılir. fe 
münakaşalar! Sanatın esas şekil· halk şarıuıan 20.ao ömer Rıza tarafından 1> fe'Se d•' 

arabca suylev 20,45 Muzaffer ve arkadaşları - j 1 mı 
1
,.d'11 

tarafından Tlirlt musikisi ve halk §arkıları/ t(jtııPııır 
Sizin bir tablonuzu hatırlamıyo· (sMt ayıır)ı 2J,15 ORKFSTRA : 22.ı:; ajan : ı ı..in ve Yıırın rı.ıştııt 

\'P. borsa haberleri \'c ertesi gilntln proı:r • Fiyatı 40 )<Ll 
rum: "Ölümün ve hayatın lerki- mı 22.::0 pliıkla sololar, opcr;ı ve oı:ırrrt puı-J' ,. 
bi,,. çalan 2::.00 ııon. 
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S lP (, 
eyoğluspor Neodis
~Yayı 3-1 . mağlup etti 

Beyoğlwıporla kar:Jıla~cm Bulgar ta/mm 

tinde hitircn Be\ ur.tulular gene sol · . " 
dan yaptıkları hir hür.unıla ikim·i gol 

leriııi ,ıe çrkar<lılar. 

Birinci devrenin sonlarma doğru 
Bulgarlar ela Beyoğlu kaleci inin ha

talı hir hareketi nelen i~tif acle ederek 

bir gQ] yaptılar ,. ~ <le\ re 2-1 hitti. 

lkinri fle' re miite' azin hir cere

' an takih etti. Bu de' renin 2:1 İn<'İ 
J 

tlakika~ında da hir gol ~ ııpan Beyo~-
hı,porlular matı ::\-1 kaıaıHlılnr. 

Vl:ıılisla\ ya takmıı ııınnrııiyet i

tihcıril<• azyıf lıir takuııclır. Top kont

rolleri H JH&,Jarı \'laıliala\) n ic;irı. lop 

kontrolleri, pa11lıırı zayıf ikinl'İ hir 

takmı tli)· ebiliriı:. 

Be) •>ğlyulıılar diin hirçok gol fır
:-;uı kaı,; ı rınukla heralıer canlı 'c gii· 

zcl hir O\'tın ovnadılur. . . 
Bulg::ır tnkıııır lnıı;iin ikirıl'İ ma

çmr :;ene Tuk .. iın · taılmıla Şi~li takı

mı ile ) npac·al-.:tır. 

latasaray - Ankara
QUcünü 4- 3 yendi 

1kırmızılılar bugün Ankara 
lçlerbirliği ile karşılaşacaklar 

29 (A.A.) - Milli kUmcl 
~ lehrimize gelmit olan Ga

mı ilk kar!ılatmaıınr şe· 
~ bugün cumarteıi olmaıına 
~~Ça kalabalık bir seyirci ö
'e·~l'a GUo:i ile yaptı. 

.S- CVvela Galatasaraylılar bi-
111.ı_. - l\nkara Güclüler taraftar -
~tı· 

l alkıılarr arasında saha -
~ llıy}i uzun sül'Cn bir me -
.._..~a takımlar karşılıklı di -
ot\ıı1~ Galatasarayı şu kadro 

'~. g~~t, Lutfi, Ekrem, Hayrul -
l ~ ~ ı, l>anyal, Haıim, Eşfak, 
~' ltı ecdct 
\ 'llkabiı ~nkara Gücü de esas 
\_ ~:ı~a~tığı bazı tadilat ile şu 
ı."'· A.ı · Ştı: t\ l ~· • ltİltll ı~a, Enver, Halil, Semih, 
~~ dı, Fahri, Yaşar, Abd:.il, 

ı~ tltı fed 
~ ltıi~lj l!eraıyon tarafından gönd: 

~' ~ · ?d ustafa. 
~1 hn~ara Gücü ba~ladı. Orta -

it h'" il ucum Galataıaray mii· 
~lln b' ·1 · d Ci11 • ır vuruşu ı e ıa e 

trj c~~.lcrin biraz sonra soldan 
~~İlt Ucurn avutla neticelendi. 
~1-t lda Ankara Gücu kalesini 
do4 ••<ıray muhacimlerinin a -

~~::n top, demarke vaziyett~ 
~ na geçti. Süleyman sıkı 

\ htf tyc gönderdi. Fakat direğe 
tele 

~tice n topa sol açık yetıştı 
\rerrnedi. Az sonra sol-

dan güzel bir init yapan Galatasaraylı
lar haıım kaleainin tamamen aarmıı bir 
vaziyette iken topa çıkış yapan Oil; 
kı\4ciıinin bu hareketinden istifade e
den ıültymln bet kaleye yavaı bir iç 
vuruıla topu glSndererek takımıoın ilk 
sayısını kaydetti. 

Bir dakika s-onra Ankara Güçlüler 
seri bir hücum ile Galatasaray kalesine 
aktılar. Ayni süretle topa vakitıi.t çı -
kış yap:ın Avni kales:ni boş bıraktı . 
Bu defa Güc orta muhacimi Yagar bu 
fırsatı kaçırmadı. Ve ayni ~ ekilde yap -
tıfı gölle beraberlik sa}'tsını kazandı. 

Bu gol Galatasaraylılar ve Ankara
gac:lüleri de harekete getirdi. her iki 
takım da canla başla çalışıyor, fakat 
bu Galatasarayın daha hakim oynadığı 
nazara çarpıyordu. Netekim Galata -
saray az sonra bir üstün oyun gösterdi. 
E~fak yine kalecinin vakitsiz bir çı -
kı~ından istifade ederek ikinci defa topu 
a&lara takdı. 

Dakika 22 - Sağdan Abdidin sü -
rükleyip ortaladığı top, apğı geçti. 
Yaşar güzel bir kafa vuruşu ile topu 
k:ıleye gönderdi. Fakat avut ... 

Galatasaraylılar artık eski canlılık -
larını kalbetmiş bulunuyorlardı. Ankara 
Gilcü bu vaz:yetlerden istifade edebil 
mek ve ber:ıberlik sayııını kayda mu -
vaffak olabi":::::k için bütün gayretile 

~-h~ıyor. 
24'üno:i dakikada Fahriden Ham -

diye, Hamdiden Yaşara gelen top, Ya· 
şa'rın sıkı bir şütü ile ikinci defa Gala · 

F. bahçe - Güneş 
Bugün Fener stadında 

karşılaşıyorlar 

Fenerl~ah!;e Güneş takımlar' ~lılli 
Küme şampiyonat<ı i~in hugün Fener 1 

stadında karsıla,.acaklar. 

<:_:ok enlt>re., an olacağı kU\ \'etle 

tahmin t•clilen bu maçın 'ereC"t·~i ne

tice ıııcrakla beklenrnekteclir. 

Son v.anıanlarıla hir seri halinde 

rnın ııffuki) et O) unlunna tel\aJüf et

tiğimizi , arı • IHc:i\'Crtliler, ya11n tla 

a) ni durgun 'e tutuk O)'Unu oynar

lar$a neticenin pek lı•hlerine olmıy.ll

cağ ı km' etle talııııin edilebilir. 

Munıafilı , ~on on he~ giin ic,:iudı· 

çok :-ıkı hir anlreııüıııan ) aptıkları 
da ih·lrmıwktcdir. Fent>rhulıc·elilcrin . . 
varın İ\'İ hir netiı·c alahilme~i hillıas-" . 
ı-a lıfü·uııı hattının ıııÜt• ·~ir hir oyun 

ı;ıkarahilıııc:-ine lw~lıtlır. 

Giirıe~ lakııııı . Raı;ilıi de aralarına 
alarak yarın maçı en km' etli kadro

larilc O\ ıııyacaklarclır. 

Rapit takımı 
Fenerbahçeye iki 

maç için baş vurdu 
Viyanamn ıne~lıur Rapifl takımı, 

İ • tanhulıla 6, 8 har.iranda kii maç 
,·eyalıucl 6. 8, 10, 13 haziranda diirt 

maç yapıu11k iizere iki tr.klirte hulun· 

mu~tur. 

Fencrlıalı~c heyeti itlarelel'İ. Ra· 
phlin hu t<'klirini ttckik etmek.tetlir. 

Teklif rnm ctf ık giirUldli~ü takdirde 

haziranın ilk haftalarıncla hu kur 

vetli A\'lı llırya takımını tıeyredece· 

ğiı. 

Eminiirıii lfollrnt'İndrn: 

E' iıııiz Spor ııheei lıimayeııiıul~· 

ki kliipler anı ınıla tertilı eclilet·ek 

futho) ınac;larmm figi!'tiirii için 1.6. 

9:n 5alı giinii ~aat 18 ele E' iıı.izin 
merkczincle yapılat•ak toplantıya ala

katlar kliiplcı·in murahhas giiııcler1ne

lcri bildirilir. 

tasaray ağlarına takıldı. Ve bu süretlc 
de Ankara Güclüler beraberlik sayı
sını yapmış oldular. 

Bundan az ıonra Ankara Gücü le· 
hine verilen bir firikikte az daha gol 
ile neticeleniyordu. Oyun artık müte· 
vazin bir sürette cereyan etmeye ~ş
ladı. GC\latasaraylılar birden, sağ tar -
tan h:.icuma geçtiler. Bu tehlikeli hü -
cumu Güc müdafaası kornerle kurtar • 
dı. Fakat Necdetin attığı çok mükem -
mel kornere kaleci güzel bir sıkış yap
tı. Fakat topu bloke edemeyip elinden 
kaçırdı. Etfak ycıtiş :p bu güzel fırsatı 
derhal gole tahvil etti. Biraz sonra d.ı 

devre 3 - 2Galatasaray lehine bitti. 
İkinci devre başladığı vakit Ankara 

Gücu takımında tedilat yapmıı, ıa& 
açık Hamdiyi sol hafa. sol haf oyruyan 
Hlidi de sağ açığı çıkarmııtı. Devrenin 
daha dördüncü dakikasında çok ender 
tesadüf edilen bir vaziyet oldu .. San 
kırmızılıların ortadan yaptıkları bir hU 
cumda yine vakitsiz çıkıt yapan ate! 
topu elinden kaçırdı. Necdetin bo' ka 
leye vurduğu top direğe çarpıp geri gel 
di. Bu güzel gol fırsatını Hatim d~ 
kasırdı. Çok yavaş vurduğundan top, 
kaleye yetişen ateıin elinde kaldı. 

15 'inci dakikada ıoldan sarı kırmızı 
kales:ne süzülen Hamdi enfes bir su
rette topu ortaladı. Avninin üstünden 
a_şan top Galatasaray kalesini bir hay
lı müşkül vaziyete dütürdükten sonra 
Ekrcmin müdahalesile tehlike bertaraf 
edildi. 

24,üncü dakika. Haş'm topu Ankara 
C.:icü kalesine kadar indirdikten son • 
ra güzel bir ara pası ile Danyale ge -
çirdi. Danyal da sıkı bir şilt ile topu 
dödüncü defa Güç ağlarına takdı. Bu 
ıol Ankara Güçlüleri iyice aarımııtı. 
Fakat hiç olmana beralıerlik ıayılırını 
çıkarabilmek için canla başla çalışıyor -1 

7 - KURUN 30 MAYIS 1137 

l~marlanan . harp 
gemilerimi~ 

Bunların yarısı lstanlıu.da yapı lııcak 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bü· lllJZI da tak\ iye cJct·t·~iz. 01111 uıj;t"" . lc•• 

, ·iik Millet Mecli,..i hu ... iin ııaat onıla Gcn!;lCr Birli~i ile ıaat 14'de yapacik ·-
• o ~~~ 
Ray AhJiillıalik HenJanm ha§kanlr 
w . ı t 1 1 ilk l l z· u r:nclen ı!tni hıraknıak hlc;tıir ırnnı.111 
gınua op aııc ı. · o ar~.: ıl'aat ve- .... 

kaleli bütçc~inin müaıkt>re ine h••r lıa~ıruu~~ım g.etfncıııi~tir. Halcıı .. i
:;-'J. tali:~ " t'\nıf oJTfuğunıuz lı:ırlı ~eflli l c·

landı. Fa .. ıllar hirer birer okn1'ar:ı\:, { 
~ . rıni11 y.rl-mua lııemlf'kt'tinıiı:ıl• ıle 

üezrlerincle müııaka~alar ) apılüıktnn 
yapılrıııtilJ mukın .-le iktizumulaıuıır. 

sonra bütı·e kabul edildi. Zirai n\Üt!d. • · 
~ \ c zannediyorunt ki hu h) m ,ı;mıı- lu 

dele lı:ıkkındaki fuı;ıl cıknıulıı;;ıı ;a- • ı 
" d,auhultla bu·inıaliıta lıaılan:u·aktır. 

mun sijı alan Bay Ziy~ Ge, lıf:r ( Çjl-
- ( A lkı~lar, hra' o ~leri) 

nakkale ı Ankara lllf'rk,.zinde hile 
L'ltİlııatmırz ılaJıa ıııü,aicl oltlııkı~it 

nılit':ıdrlı·ııiıı i~ i yapılıııathğmı ~ih le· 

l lahii hunu ı.luha f aıla ) apnınk J.ı!ı a 
di. Bay Refik ll<'P. ( i\lanil!ia) , Ra~· 

hüriik nıikyaııta. ıjaJıa km' etli, ~ııcl
Hanııli t Orclu) a&yni ıııe\ zu iizl'rindP 

retli lıarh geuıileri iu~a etmek ele· -c· 
ccnkitlcrde hulımchılar. Bay Ahın+>ı? 

lllftliıni~dir. Öylt• kunuatinı 'ar ki l.ıu 
f lı.,an Tokgiiz yapılan nıfü·aclclrniıı 

emelimize .az zauıanda 'a~ıl olal'.ı~ız. 
tlc, letin bir yardımı ol..ırak tel;'tkki .-· 

Milli MüW.f u hüh'e:.inclen .... . rmı 
dilnu•:-ini s(iylecli. Ziraat \ 'ekili mii· • 

a!'lu~ri f ahrikalar 'e diğer a.;keri ıı · ·i
c•acldc i.Jeri lıakkııula izahat H·r•li 

~--c·l"elerin hiitc;eleri knlıul c·tlıl<lı . l - • 
Ziraat en titiieiinün nıaa 'e lalı~isat 

rııumi ,·aridat biit<,;c;ıiniıı lıircr l·iı ··r 
fa~.' lı 111u" ... akere edı' lı'rkeıı Ba"· Eıııı'ıı 

- •• J - ra~ılları okundu, kabul t>dildi. ~iııı•. 

Sazak ( Etıki~ehir) Bav Mazhar Mii · claıı sonra ');J7 nıali yılı nıih ;ızeı <·İ 
fül (Dçnizli) hu fasıl üzerinde ' :;j;z mal_iye kanununun mUzakere;,ine c;c· 
s()yliyerck 27 ecnebi miitt':hM ıea :n9 çildi. Ray Hasan Ali {İzmir) Galaı·u
hin lira maa~ \'erilmeı;iııi tenk.id elli · saray lisesine ele meccani le) li tnle

ler. Vekil Ziraat eniititüsünün nwm- he alrnmHt teınennieinde hnlun<lu 
lekt':tteki zirai kalkınmada ilmi. yol 

açacağını ö~ lieyerek teı;k itlere ce' ah 

verdi. 

Hay Cemal (Çorum) Kırık.kal.
civarında iyi pamuk yeti~tiğini, V.e
kaletin bunu göz .önüne alma5mı is· 

tedi. Bay l\lchmed (Kiıtalıya) tiftik 

cemiyetine 26800 lira tahsi~al 'eril· 

mesini lüzuıntıuz gt.;rdüğiinii siiylcdi. 

Bay Ziya Ge,·lıer ( Çanakk~le) tiftik 

i,ini Veklilt:tin clt': almasını İ:\tcdi. 

Ziraat Vekaleti hütı·cai kabul ~dilcli. . 
Sonra )lilli l\ti!_tJaf a!,.,Velf.a\~!\ hiit· 

!,;esinin müzakeresine geı;ildi. .Milli 
~liidafaa Vekili Kiiznn Özalp beya

natta bulunduktan sonr:ı General Ka-
7.rm Se\'üktekin s(iz aldı . Tayyare za· 

hitlerinin artırılmasını i .. tedi. Ray 

;\fazlı ar 'MUfid (Denizli) hütün onlu-

nun makinele~tiği hir ırada or<lu ge
nerallerinin lıila araba ile ,-azif eleri 

ha~ma gidip gelmelerin\ tenkicl Ptti 

'e iı:otiklul lıarhint: i~tirak f'clen ına
lfıllerin clalıa ziyade tt':rfilılerini j,.ıe· 

eli .. Milli i\liida(aa \'ekıli ~iiz aldı. 

Tahtelhalıir rn lıa\ a zalıitlerine 'er;

len otuz liranın lıir kanuna i!'tinacl 

f'lliğini t~ıyidi i~in h'tkikat yapara

ğını. nıaliılleriıı tr.rfilıleri için lıaır.·

lanan kanun la)ilıasrnın encümende 

huluncluğunu, geri hiunetlercle ~alr
~an zahitlerin aılarnıın yenı beclfll• 

hakkında hazırlık yapıldığını ;;l.iylp

di . 

Bay Türkerin floııanmaıııumı ela 
tak'\ iye.si hakkındaki tenıı-nniııine Mil

li :Müdafaa v~kiJi fİİyJe C~\ab \t•rdi: 

•'TUrker arkadaşımızın lıükı'.'ıme-

tin uıali kuc1reli nıuaaid oldukça do· 
nanmımııın dı k1rı \'C havı teıelr 
külleri gibi, kun-etlf!ndirilmeıi bu· 
ıuıundaki arıularına tamamiyle hiı 

de ittirak t.diyoruı. Tabii malt kudı et 
\'e iıtitaatmnı dereceıinde donanın.· 

lırdı. Bu hızla hUcumı ıesen OUçJU. 
ler Galatasaray kalealni bir anda urdı· 
lar. Fahri, Abüale çok ıUael bir paa1 
verdi. Çok mUaalt vuiyctte topu ya. 
kalayın AbdUl kaleye yakın mellfcden 
ıUıel bir 9Ut çekti. Fakat top kuvvet • 
le direıe çarparak ıeri celdi. 

38'inc1 dakikada Ankara Gücü yeni • 
den tuelediii bir hücumda AbdUlUn 
ayaiiyle U9Jnc:U Üyııını yapmafa mu· 
vaffak oldu. Ve oyunun bund~n son
rası her iki tarafın da mukabil akın -
lan altında geçtiyıe de netice üzerinde 
müe11ir olamadı ve m~ç da 4 - 3 Oa
latasarayın galibiyetile neticelendi: 

Sarıkırmızılılar yarın ikinci maçını 

Bay Hakkı Tank Us ( Giresuııl 

gazete ka~ıtları hakkmcla kamuda 
me\'fud hükmün bazı ~artlar clahil :u-

df' (le~i~tirilmt>~ini i:-tecli. Bütc,:e t-ıı

ciiıııeni mazbata rııulıarriri Ba~· P.:ıif 

(Trabzon) l•Ulc,:e encliıneninin İıu 

maddeyi koymaktaki rnaJuadınr ml
lattıktan sonra ınaJtlc aynen kal111 I 
eclilc1i. Diğer maddeler de ınü1.1kcrf' 

edilikten ııonra reis hüt<_-c kamınıuııın 

lıeyl!ti umumiyeııini reye koydu. 328 

hanın birer birer rey ...,,·CU'mderi n· 
rt':lile kanun \abul edildi.: r,.r. 

l\JecJiı paıar.tesi günü toplanac1ak, 
Oe,·let Dt!miryoHarı hiltÇeııi ile hı7.· 

namedeki diğer iıleti müzakete ede· 

cektir. O gün Ba,,·ekilin hükfüuf't i:1 

umu!nİ ı;iya"eti iıakkın<la mühim n,.
yanatla hulunması 'e itiınad reyi t:ı· 
lehinde hulunacağt sö)-lcniyor. 

Ahş veriş· 
Dün piyaıaya 1160 ton buğday 

45 ton çavdar, 60 ton arps, 26 ton 
beyaz peynir, 25 ton tiftik. 13,5 
ton katar, 3,5 ton yapak, 4 ton 
nohut, 12 to nm111r, 59 ton un gel
mif,. harice 400 ton çavdar, ıe 5 
yaapk, 2 ton iç fındık· ihraç edil-
mittir. 
Yumuıak buiday 6 6,17, mııır 

aarı 5-6,32 lcunıttan ıatılmıf, di
i•r zahire muamele ıörıı:emittir. 

Dıt fiyatlarda huğday Liverpul 
Gı81, Şikaıo 5,40, Viripek, 5,59, 
arpa Anven 4,92, m111r ~Londra 
3,97, keten tohumu Ş,16, fındık 

Hamburı 94,10 fındık Hamburı 
94, 15 kuruıtan ıatılmııtır. 

HAYVAN BORSASINDA 

Ha1\fan boraaııncla 5771 kif o 
atıffıpnda l 18 Karaman kızıl 
19,5-22 kuruıtan, &1371 kilo •itr· 
biında 488 dailsç 17,40-22 kurut· 
tan, 2749 kilo atırlıiında 89 kr 
vırcık 19-21 kuruttan, 5720 kilo 
aiırbiında 111 karayaka 15 ku· 
ruıtan, 81878 kilo •iırlıiınGa 
2888 kusu 18-24,40 kuruıtan, 
11531 kilo aiırhiında 39 öküz 
15 18 kuruıtan, 4115 kilo ajırh
iında 16 inek 12 .. 18 kuruttuı, 
3289 kilo &i!rhjında 26 dana i 1-
12 kuruıtan, 3848 kilo ağırhjmda 
9 manda 13,50·14 kuruttan, 1024 
kilo aiırhjında 7 malak 11-12 
kuruştan ıatılmııtır. 
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Bataklıklar kurutuluyor\ 
Kayseri vilayetinde sağlığı koruma 

yolunda esaslı bir çalışma var 
Kayseri, {Özel) - Sıtmayı kö

künden kazımak, gerek zürraı, ge· 
rekse fabrikalardaki ameleleri tam 

düzenli bir sıhhat içinde yaşatmak 
için bataklıkların kurutulması ame· 

liyesine önemle devam edilmekte· 
dir. Amelei mükellefe büyük bir 
hevesle çalışmaktadır. Muhtelif 
kollardan kanallar temizlettirilmek· 

te mecralar tanzim edilmekte mahza 
sazlıktan istifade etmek için yapılan 
fuzuli bentler yıktmlmakta, sulara 

cereyan verilmektedir. 

Şimdilik yalnız üç köyün amelei 
mükellefesi çalıştırılmaktadır. On 
beş gündenberi 1 7 7 7 amele çalışmış 

ve 1807 metre mikabı hafriyat ya· 
pılmı~, kanallar açılmıştır, faaliyet 
devam etmektedir. Ameliyat iler· 

ledikçe diğer civar köylerle Kayseri 
merkez halkı da mükellefiyete tabi 
tutulacaktır. 

Amelei mükellefenin başında · 

Sıhhat Vekaleti su mühendisi B. 

Akhisarda şiddetli l 
zelzeleler oldu 1 

Akhisarda pazar günü saat 13 
te başlıyan ve ilki çok şiddetli olan 
zelzele fasılalarla devam etmiştir. 

Pazar günü akşama kadar yedi 
defa zelzele olduğu gibi pazartesi 
gecesi ve günü arada sırada seyrek 
bir vaziyette hafif zelzeleler olmuş, 
salı geçesi biri saat 22,20 de diğeri 
saat 1 de olmak üzere ikisi kuvvetli 
ve diğerleri hafif olmak üzere 4 
zelzele hissedilmiştir. 

Pa::acami minaresi, Tayyare si· 
neması ve bazı hususi binalarda 
çatlnklıklar ve muhtelif bacalarda ve 
saçaklarda yıkıklar hasıl olmuştur. 

Akhisara üç saat mesafede Gö
retiz köyünün şark tarafındaki dağ
da hareketin şiddetinden tahminen 
20 ton sikletinde bir kaya parçası 
kopmuş ve yarım saat mesafeye u
çarak dereye düşmi.iştür. Nüfusça 

zayiat olmamıştır. 

Parçalanıp ölen adam 
Oi·:rtyolun Çağlalık maha!lesinde 

Hüseyin oğlu 35 yaşlarında Meh· 
med ::ıdında birisi, Sükel deresi mev· 
kiinde 45 - 50 derecelik mevilli 
bir yamaçtan çam ağacı keserken 

Pol bulunmakta, kendisine fen • 
ni çalışma yollarını göstermekte, 
vali Adli Bayman ve sıhhat müdü
rü doktor Mustafa sık sık mahal
lerine giderek bataklıkların kurutul
ma ameliyesini kontrol etmektedir. 

Kanalların açılması ameliyesini 
müteakib Sazlı gölün kurutulmasına 
başlanacak, bu yıl içinde bütün ba
taklıkların kurutulması temin edile
cektir. 

Hayvancılık noktasından önemi 
olan ve bilhassa damızlık kısrak ye
tiştirmek hususunda büyük imkan
ları görülen pım1.rbaşı kazasında ka
in Uzun yaylanın irva ve iskası te· 
sisatma devam olunmaktadır; Yah· 
yalıdaki kanalların hafriyatı da mü
teahhide ihale olunmuş, işe başlan
mıştır. 

Bir haftadanberi göçmenlerin is
kan vaziyetini incelemek üzere köy. 
lerde dolaşan ilbayımız Adli Bay • 
man merkeze dönmüştür. 

O. Öuan 

Sınd ırgıda 
Paı ti için yeni bir 

bina yapılıyor 
Sındırgıda Cumhuriyet Halk 

Partisinin ve Halkevjnin temel atma 
merasimi yapılmıştır. 

Temel atma merasiminôe lJalt
kesir valisi ve C.H. Partisi Başkanı 
B. Ethem Aykutla Parti vilayet ve 
Halkevi idare heyetinin azaları da
vetli olarak bulunmuşlardır. 

Balıkesirden saat dokuzda hare· 
ket eden davetliler on bire doğru 
Sındırgıya varmışlar v e kasaba ke· 
narında partiler, halk ve musiki ta· 
rafından karşılanmışlardır. 

Büyük bir kalabalığPn bulundu
ğu temel atma merasiminde B. Et
hem Aykut güzel bir nutuk verdik· 
ten sonra temele ilk taşı koymuş • 
tur. 

l\Terasimi müteakib birinci ilko
kul önünde yemek yenmiş ve vc:.li 
ile davetliler Sındırgılıların samimi 
teşyileri arasında balıkesire hareket 
etmişlerdir. 

uçurma yuvarlanmış ve parça par· 
ça olmuştur. 

imrozdaki Rum ilkokulunda 

Çanakkale, (Hususi) - İmroz 

ilcesi Dereköy Rum azlık okulu baş· 
ta Türk öğretmenleri olduğu halde 
öğretim, iğitim ve yönetim bakı· 

mından çok verimli olarak çalışıyor. 
Bu resim köyün okul yapısını ve 
öğretmenlerile öğrencilerini gösteri· 
yor. 

Tokatta 
Mektep işleri 

Talebenin tetklklerl ve 
or taokul bina'•• 

Tokat, (Özel) - Halkevi salo
nunda her çar§amba öğretmenler ta· 

rafından mesleki konular ';trafmda 
konferanslar verilmektedir. Yılba. 
şında çizilmiş bulunan listeye göre 

muntazaman verilen bu seri konfe· 
ranslarda yapılan münakaşalar çok 
faydalı olmaktadır. 

ol: 

Mevsimin müsaadesi dolayısile 
mart ortalarındanberi ilkokulların 
her sınıfı ayrı ayn kollar halinde 
tetkik gezileri yapmaktadır. 

Talebe §ehrin elektrik santralı ve 
bir aya kadar açılma töreni yapıla· 
cak olan büyük !inema salonunun 
inşa tekniği üzerinde incelemeler 
yapmışlar, Tokat kalesini, müzesini 
yazma imalathanelerini, singer "na· 
kış dersevini,, gezmi§lerdir. 

Talebenin bu tetkikleri sırasında 
aldıkları cevapları görüş def terlerine 
not edişleri pek sevimli bir görünü§ 
t~kil ediyor. 

Cumhuriyet okulunun son sınıf 
talebesi şeker fabrikasile lokomotif 
ve tren katarı tetkikleri yapmak 
üzere ve (50) kişilik bir kafile ha
linde öğretmenlerinden ikisile bir 
likte T urhala gitmişlerdir. Fabrika 

kampanya devresinde ve takım • sÖ· 
küm i§lerile meşgul bulunduğu için 
gezilememi§se de talebe tren ve istas 
yon t~ilatını geniş ölçüde tetkike 
fırsat bulmuşlardır. Makinist kon
düktör ve istasyon şeflerinden elle
rine önceden aldıkları soru kağıtla
rına bakarak açtıkları sorguların ce
vaplarını telaşla kaydeden grup 
grup çocuklar hayretten daha çok 
dikkat içindeydiler. Çünkü bu not
lar üzerine sınıfta münakaşalar ya
pılacaktı. Turhal okulunda misafir 
talebeye bir film gösterilmiş, (Ker
meste Kızılayın varlığı) seyredil
miştir. Sinema dönüşü Halkevi ku· 
rağında verilen çaydan sonra talebe 
arkadaşlarile vedalaşıp şarkılar söy
liyerek Tokada dönmüşlerdir. 

Tokadın meydan semtinde inşası 

t1' 

Trahom hastah01 

··k .. ıı. 

Alınan tedbirlerden bııY 1 
laıı 

faydalar görüldü 
150 )-e 

Gazianteb, (Özel) Trahom, bu 
havaliyi büyük bir §iddetle kemiren, 
vatandaşlan kör olma tehlikesinde 
bırakan ve ekseriya kör eden melun 
bir illettir. Eski idarenin ihmal ve 
lakaydisi bu hastalığın salgın haline 
gelmesine sebebiyet vermiştir. O 
derecede ki, güney doğusunda ya· 
şayan vatandaşların yüzde doksanı 
bu hastalıkla maluldür. 

Sıhhiye Vekaleti, halkı bu has· 
talıktan korumak için on iki sene 
evvel hareket ''C faaliyete geçmiş, 
merkezi .Gaziantebte olmak üzere 
tesis edilen te~kilat mücadeleye şid
detle giri,miştir. 

Arcak; bida) ette kadro noksan· 
lığı ve bütçe darlığı yüzünden fazla 
bir iş görülememiştir. 92j de fa. 
aliyete geçen mücadelenin emrinde 
yalnız otuz yatak vardı. Çalışma 

2 -- 3 vilayete inhisar ediyordu. 

Bir senede 64 hasta yatırılmış, 99 
kişiye ameliyat yapılmış ve tedavi 

için müracaat eden 2959 ki§iye 
7278 ilaçlama tatbik edilmi~ti. 

Bu mikdar, hastalığın nisbeti 
karşısında hiçti. Nihayet Sıhhiye 

Vekaleti teşkilatı genişletmek lüzu· 
munu duydu. Kadro yavaş yavaş 
inkişaf ederek on iki yılda bugünkü 
miik,.rnmoliyete k .. vuştu. 

Teşkilatın genişletilmesinden el
d" edilen netice, iftiharı ve sevinci 
mucib olacak vaziyettedir. Bunu 
rakamlarla tesbit edebiliriz: 

bitirilmek üzere olan okul binasının 
ilk okul çocuklarına uzak ve semtsiz 
düşeceği bakımından orta okula tah· 
sisi düşünülmüş ve bu düşünce Kül
tür bakanlığınca da uygun görülerek 
orta okul adına satın alma kararı 

verilmiştir. Bu satışın karşılığında 
ele geçecek para ile daha kücük tip· 
te üç iki okul yapılacaktır. iki sene 
sonra Tokatta ilk okullar bina duru· 
mu bakımından öğünülecek bir hale 
gelmiş bulunacaktır. 

yııı 936 da yatak sa , 9 }\l'tl 
] ?2 .. 

mış, bu yatak ara .. 
1 

4034 11 

tmlmış, ameliyat -~·racıat 
muş, tedavi için ~u536 i~ 
93098 hastaya 2, 13 ' 
tatbik olunmuştur. ti 

ffakİ>'e ' 
Bu üstün rnu:a k dar if 

latın genişletilıne!~ ; ragatle 
dakilerin büyük bır e fi 

d nuı· t<f. malarma da me yu .... 
11 

doJ 
kadro dahilindeki butllbtı J,JI 
memurlar yurddatlllrı ak i~ 
tan korumak ve kurta:rfıfl~ 
samimi ve ciddi nıes~ laf· 
an geri durmamakta ır 

. • Adana, . \ 
Halen teşkılat Mar&ıı. 

teb, Maraş, Urfa, .oıil 
1
. . te,. 

latya ve hava ısıne t ,·e 
H vilaYe ·ı 

bulunuyor. er hafle ııt. 
merkezinde birer hasta ~lıJ ij. 

k 
, ,e 53• 

dispanser, do tor \ 

vardır. . f,-liJ L ı 
S hh. Vekaletinın d• ~ 

ı ıye ... )dit· P'" \ 

bundan da ibaret degı 11ıJ' ~ 
h d kattı>'o ti" hı 

sırtlarında, ya u ·vi 11e-
1
;1 ~ d 

pılan köy gezilerinden ı, LdtPj. , 
k' bıJ pv- JeJ" 

lmamamıştı. Halbu 1 }<o)'I" lt'd 
müptelaları daha ziY~~e ·htİ).,cı~ ~ 

b .. ukı ~e"" 
Bu mühim ve uY ··f1>'" ,. 

yan Vekalet, nihayet nı.1. -..J .. ı ,,.ı .. 
olan köylerde birer go v' (/ ~ 
111;ıınak :ıcararı~ı ~e~rnıf Şirt'di~~ I 
tatbikine geçılmıştır. 1 ~ 1 \ 
ziantebin nüfusla~ı 2.,:- vııı'i. ~ 
sında bulunan GucegI•J(ıtr'c'~ ~ 
Bi.iyük Kızılhisar ~~ )eriııde f \ 
Hayyam ve Burç koY 13ı.1 e' 1 

. . 1 .... ,.tır· 1 ~ göz tedavı evı açı ••· ıı 01' ~ 
u deva ı,ib 

birer sıhhat memur tll ıP 
te kalmaktadır. SeyY~~defl .J.f 
haf tada bir gün bu e". ~ tı' Ji! \ 

rnelıY3 ~ıtv ~ 
ne uğramakta ve 8 tJ11e ., ıu. 

. ryat e eO 'Q 

olan köylülerı arrıe 1 dJlı 11 
1

1 ~ 
cok fa)' tıt111 

.Bu tedbirden ~ ttılı r! 
11
i 

celer alınmıştır. Deva kınd' 0
1 

L' \ 
k ya ~e 

larla trahomun pe k ,,at' 
geçileceğine muhakka \ 

kılabilir. 

lstanbulVakıflarDirektörJüğü ilanları 

Semti meşhur ve mahalle.si 
Şişli, Meşrutiyet. 

Aksaray, Şirmendçavuş. 
Bilyükayasof ya, Kabasakal. 
Unkapanı, Haraççı Kara Mehme~. 
Saraçhane, Mimarayas. 
Edirnekapı, Karabaş. 
Balıkpazarı, Hacı Mustafaağa. 
Gedikpqa, Divanıali. 
Bahçekapı, Hobyar. 
Babıali Nalhmesçid. 
Çarşt, Kaliçecihasan. 
Çenberlitaş, Atikalipaşa. 

Zindankapı, Ahıçelebi. 
Çarşı' da. 

,, 

Cadde veya sokağı 
Ebe kız. 

Arab manav. 

Hisaraltı. 

Haydar hane. 
Perende baz. 
Tuzcular. 

Ham idi ye. 
Aziziye. 
Makas~ı hır. 

Çilingirler. 
Buğdaycı. 

Yağlıkçılar' da. 

Na: sı 
26.28 

10 
1 

65 
2 

90 
3-:0 

65 
25-23 
lC.55 

18 
2 
8 

129.97 

Cinsi 10• cıı 
Valde apartımanının 
dairesi. 
Hane. 
Meşruthane. 

Hane. 
Tas mektep. 
Han•?. 
Dükkan. 

" .. 
" 
" ,, 

" .. 
1-3 Kesecilerde. ,. 

Fatih~ Hoca Hayrettin. Devehanı. 2 Baraka dükkan. 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanı Asma katında 35 Oda. . ırı,ğa~ 

.. ,, ,, Zemin katmd:ı 3 İç kısımda büyUk 

.. ,, • ,, Bodrum katında 10 Depo. "ol' ~ oO 
Hocahamza. Dcveoğlu yokuşu. 5~-5:! İki bodrum. ve od" 
Mahmutpa§a. Sultan odaları. 1 Sultan hanında o:ll v'w~: 

şıltk. .,s çılı tı•""'' 
rtJ'la.-ı ·. :=.;! ~) 

Yukarda yazılı mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veri~mek üzere açık arttı udurıilr(~ 
tır. İstekliler 3 Haziran 93i Perı~embe günü saat 15 e kadar Çenberlitaşta !stanbul Vakıflar Ba§tıl 
da Akarat kalemine gelmeleri. 



L 'S' · ~tu ııı Unıur beye götürmek 
'l ~Uıdur. Geminiz burada de-

'tıırı. Yalnız siz bizimle kalır· 
. D·· 

riı, onüşte gene buraya ge-

lki e· 
~ıııı. 1ıanslı biribirlerile kısaca 

-.ıtul 

P
ar ve cevablarını verdiler: 

....... k' a· e ı ... 

l~rıs gemisi kıyıya yakın de -

l· 
~İr~~k çektirisi iki elçiyi alarak 

h 
1tnanına dogru yollandı. 

'len" ı ~ U7. zınirin o meşhur lnhat 
•ı~~ _çıkınaıınştı. Bunun i<:in bira7. 
~Ugıdcbi liyorlardı. 

·~ll .•r~<la Birı;iden frnıire giden 

'İt •kı atlı cliirtnal geçiyorlar. 
ı e do .. 

ıc ~ İJ Sru, hir toz bulutu kaldıra 
ıJİ l:.etliyorlardı. 

k ki lz • · _ı 'k ·ıı:, ·tnırın vanınnan teçtı ten 

~r :~a;:;, hmir~ giden yoldan ayrıl· 
t~d e l\adifckalcye ünlüler. İç · 

ı.ı. e.ı:ı h' . 
.,,41.. •rı kapıdaki a kerP -ol 11~ 

ga Sordu: 
...... lJ 
...._ ,111ltr Rey burada mı?. 
lJ I::"et ! .. 

~tıinllı.ur Rey nfnğı İımirin zaptedil· 

ı:' ~; tağınen Kndifekaledeki ko· 

~-l~~ 8) rılmnıııı:.h• RuraH onuıı 
6'J \ ~ t~ne pek uygun geliyorcln. Bii· 

'" ';ır kal~ini, İzmir körfez ini. 
'11 •it Qrahurun açıklarını ayakları

\>. lllda erilnıi~ hulnınktan lıu 
ı.. Ot· bu .. 1 . 
"t d ' PUzc manzaranın eYrı· 
L O)· o • 

~ 1 'lllnıyordu. Aşngr İ:r.mire ancak 

y ~lda :ı:ılaıı iniyor; pek az gecele:
(! ~ı A lllı) ordu. 
~t'' 'lllıl . . . 

~!lJ. Qt ıçrrı daldılar Ye kalenın 
t.·· lldaki ·ı . .. k d 
~•tı ı"ı yuz a ar genç '\e 
'bnı tnuayene etmekle me~gul o· 
~kur Be)i gördüler. 

\ı ltı. 1 
de Yere indiler. Genç olan at· 

n1111 
''e diğeri sert :tdnnlarla u

• C\'İn k ntı · a~ı ınn gitti. Sağ elini 
\tı. e SÖtürerek lın .. nıı eğdi, sonra 

lltıdan ye il bir kf'(,e çıkardı. U
lJ ele Verdi. 
tııur B 

, ~ ey onn alırken onlu: 
, • e lıahcr? 

~le) . 
\ ttıı •nıed Deyclen hır mektuh ... 
litııu Ur Rey ar.;tı, okuılu ' 'c )·üzünclı! 

~~dl~ Qrılatan çi7gilerle renkler he
ı' 'l}'Otl trarın<Jakiler ona merakla ha· 
l tardı. 

V \a~~r Ocy nıektnhn katladı. Koy

'h:du ' 'c Eh at Beye diindü: 

\ ~ ltgiyc kadar gi<liyonını. Uma 

tıt ç;k kalmam. 

\ • lakilerc giiz gezdirerek ilhe 

t 'lte . 
bit rııın yerimi lulaı·aksm \e her 

·lff \~Cti rtt!ı göndererek hurada olup 
~! ' 1§lerin giıli§ini hana hileli-

' \, llaQl: .. ı 
{ı.. ~q tuııe. 
'<IU{ t> 

lt 0 eye haktı: 
g '~İtnle gelecek in. Kıratımı 

f ı.. etırsinl"r r 
""Uf " ' 

~ ~ ~~ d·· Bey ko~arak uzaklaştı. 
~ ~~ lıu~rt dakika onra Umur Bey 
~ ~ ı: UıtanJarın ellerini eıktı. Kı· 

.'tj l(!t•· 
~ ,~~ ltıııle, insandan iistün bir 

o. ~'.1 an oldu;;unu rrövteren hir rrö-rJ .. ca· "' c " 
~ ıtgi) e doğru sanki kanat· 

~ \\'~'ur 
~ g"ti. k Rey de al at üzerinde on· 
efJ tırı alınıyordu. 
% \~ '~r İıınirc vardıkları uman. 

d) • ~.'~•t ~if eka1eye çıkardılar. 
~ ~ı İı" lllur Ile\'İn biraz önce git 
ı \' gren · • 

'•l 1nce canları sıkıldı. 
'i lıı 
~e sordu: 

lı· Zaman döner? 
dr.... • 1~ ••eyız. 

\.ç gij 
l:ıi n? .. 
lı·~ey öylemedi. 
ır hafta kalır mı acaba? 

- Be herif, eöyledik ya! Bilmi· 

yoruz i§te ! Canınız İt<ter~e heklersi 

niz, Ltenıezı'e yüzgeri diin üp gidersi · 
niz ! Eğer bir mektuh filan getirdi

n izse kolayı var; hize 'erin de hemeL 

gönderelim. 
- :\lektuh yoktur. Ben kendim 

sHyliyer.ektim. Bu çok nıülıirn hir iş .. 

Çok miihim 'e at'ele ... 
Jlyas Bey siize karı:.tı: 
- Ehat Bey, o kadar acele e<li-

yorlar-a Rirgip: giind~rclim. 
Ehat bu fikri onlara anlattı. 

Elçiler hakıştılar. 

Sonra ·orclular: 

- Buradan ne kadar sürer~ 

- Rir Tiirk ntlı«ı, akşama varu. 

Fakat Rizanslıları hilıneın ! .. Belki üç 

gün, helki de heş gün! .. 
Bu özler el;;inin ('anını sıktı: 

- Biz hinirilikte Tiirklerılen ge· 

ri kalmayız! Heınrn yola çıkınak İ:;

tiyoru:r.. 

Atlar hazırlandı. Sekiz de nıuhd· 

fız \'erilıli ve ~ittiler . 
Elçil~r Umur Beyi haba·mm ha~ 

ucunda buldular .. Onun yanında Hr 
ur Rey, daha Ötf'<le fhralıim Beyi~ 
Süleyman Şah 'e l:-a Hey Yardı. lfo· 
ca Selman hir kenarda Kur'an oku· 

ror<hı. 

Umur Beye elçilerin 

her Yerilince: 

- Beklesinler! 

Demi~ti. 

geldiği ha· 

Ewelki giin geç , ·akit huraya gel· 

Tefrika: &9 

diği zaman l\f ehmed Beyi ağır has· 

ta uhlmu~tu. Onun hastalığını Umur 

Beye haber vermediklerini Ye ancak 

ağırlaşınca ınec·bur olduklarını anla· 
ınıştı. Zaten iki atlının ":\lelımecl 

Beyde~,, di> erek getirJilderi mektuh 

da Hoca Selman tarafından yazıl· 

mı~tı. 

Fakat, Umur Beyin ~eli~i oraya 

uğur getirıni~ti . .Melımed Hey bir fı;C' 

ee içinde korkuyu atlatrın§, iyiliğe 

yüz tutınu~tıı. Enelki gün hir bal

mumundan f arks1z olan yüziinde bu· 
gün yeniden hayata gelenlerin pcnbe

liği ha~lıyordu. 
O kadar ki ''elçi., söziinü duyun

ca ha:.rnı kalclrrılc: 
- Cımır, ·öyle de buraya ı;ehin· 

ler. Ne io:.tecliklerini anlamak i .. tc· 

rım. 

- Peki. haha ... 

Umur Bey henüz on hcj ~ a~ların 

flaki rn kiiçiik karde§İ İ<1a Bc)e i:a· 

ret etti. lı-a Rey çıktı \'e biraz sonı a 
elc;i leri ardına taknn§ olıluğu lıaltle 

görümlü. 

1ki Rizan@lı yerlere kadar c~ile
rek Türk lıiikümdarmı \'e oğ\lllanm 

aelamladı. 

.MehmN} fJ,., Je O~utlan hu danıJ 

hafif hir ha~ i~aretile a1rlılar. 
Elçilerden i man olnnı yutL:.uncht 

Sonra ne zamandanheri ezherle· 

mi§ gihi Jıi,; <lnrnıadan ~unları ı.i)y1e
di: • 

( Arkas' var) 
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. : Zehirli Sarmaşık l 
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Bara gitıim: Zehiıli Sarmaşık karşımdaydı. 
Hakikaten öldüı ülmüştü de bu başkası ını 

idi? yoksa öldürülen mi başkası idı? 
Bara gidip Zehirli Sarmaşıkın 

ölümünden •onra orada hasıl olan 
. vaziyeti aöremk iatiyordum. 

Fakat, oraya ellerimi kollarımı 
ıallaya aallaya gidemezdim. Be

nim Harvestle beraber kaçtığımı 
biliyorlardı. Zehirli Sarmaşık'ı 
Harvest'in öldürdüğünü öğrendi
lerse muhakkak bize karşı kin gü· 

deceklerdi. Harvest'i bulamayın
ca beni esir etmeleri, hatta öldür

meleri bile ihtimal dahilinde idi. 

Onun için oraya, kıy af etimi de

ğiştirerek gitmeyi dü,ündüm. 

Kıyafetimi öeğiftirmek ve çeh

remi batka bir şekle sokmak pek 

zor olmadı: 

Nevyork hiç bilmediğim ve gör

mediğim bir yer olmamasına rağ
men, caddelerden birine çıktığım 
zaman etrafı hiç yadırgamadım: 
Burası, tıpkı Cikagonun haydut 

mahallelerinin ay.nı idi: · 

Bütün bu· civarın haydut yuvası 
olduğu anlatılıyordu. 

Bu aibi yerlerde ilk bakışta ta

nınan teylerden biri de haydutla

rın kılık ve çehre değiştirmelerine 
yardım eden dükkanlardır. 

Bunlardan birini, ilk bakışta ta· 

nrdım. Burası camekanı bir tuha-, 
fiye mağazası halinde idi. Fakat 

mendillerin, kravatların ortasında ' 
bir tabanca duruyordu: 

Şikagoda da böyledir: lçerde 

kira ile ve ucuz fiyatla kullamlmıt 

çeşit çeşit elbise veren dükkanla
rın camekanlarındaki bu tabanca 

buna alamettir. 
İçeri girdim. Üzerime bir kov

boy elbisesi giydim, yüzümü değİ§ 

tirdim: Sarı saç ve bıyık taktım. 
Başıma da genİf kenarlı bir şapka 

geçirdim. Sonra, doğru barın yo-

lunu tuttum. ' 
Gündüz olmasına rağmen, bar

da caz ve dans devam ediyordu. 

İçerisi, yine akşamki gibi, yarı ka· 

ranhktı. llk bakı~ta dans edenleri, 

ve masada oturanları gördüm. 

Sonra .. Gözlerime inanamıyarak 
olduğum yerde durakaldım: 

Zehirli Sarmatık kartımda, yİ· 
ne aynı yerde idi!.. 

Herhalde rüya görmiyordum. 

Hayale de kapılmıf değildim •• 
Gözlerimin önünde, hakikaten, 

eti ile kemiği ile ve yine aynı vazi. 

yette, "Zehirli Sarmatık,, adı ve· 

rilen o teshirkar kadın duruyor· 

du. 
Zihnimde iki sual çarpışıyordu:· 

Zehlirli Sarmafık hakikaten ölmüt 
müydü? Burada duran hakikaten 

o muydu? 

Berfin .. 

Paris 
Roma milıverinden sonra 

Hakikaten öldürülmüşse burada 

duranın başkası olması lazım geli· 

yordu .. 
Buradaki o İGe öldürülen batka· 

- Lo!ldra mihveri 
Avrupa su/hunu tehdit eden üç meseleyi 
muvaffakıyetle halledebilecek mi?,.. 

Londra, Mayıs - İngiltere kralı
nın taç giymesi münasebetiyle bura

da toplanan heyetl~r arasında başh
yan siyasi görü~meler daha sonra da 
telaşlı bir hareketle devam etti. Bü -

yük dünya harbinin nihayetinden -

beri bu kadar telaşlı faaliyetlere te -

sadüf edilmediği muhakkaktır. 

Avrupa devletleri miimessilleri -

nin birbir arkasına mülakatları, kral 

ların ziyaretleri, Başvekillerin, ve • 

killerin, mareşalların hep bunların 
biribirleriyle karşılaşmaları bütün 

gayretlere rağmen henüz ortaya 

kat'i hiçbir şey çıkmamıştır. 

, Aradan daha ne kadar vakit geç

tikten sonra aydınlık alametleri gö

rülecek? Bu da belli değil!. 
Bu kaynaşmaların birinci amili 

bugün lngilteredir. Büyük Britan -

yanın geçen sene ile bu senenin 

son aylarına kadar nisbeten Avru • 

pa işlerinden uzak kalması ve hat -
ta haysiyetini küçültecek hissini ve

recek bir şekilde çekingen davran

ması yalnız silahlanma hususunda 

geç kaldığından ileri gelmiş değildir. 

Krallarının taç giymesi lngiliz 

milletinin ruhi haletinde başlı başı
na ehemmiyeti olan bir hadisedir. 

Geçen sene Habeşistan meselesi 

dolayısiyle lngiltere - ltalya ara -

smdaki gerginlik milletlerarası bir 

çarpışma korkusunu meydana çıkar 
dığı zaman bu korkunun teskinine 

maruf lngiliz Amele Partisi Lideri 

Lansbury'nin ortaya attığı tetviç · 

mesdesi sebep olmuştu. 
işte şimdi bu çok ciddi vazifenin 

ifasından sonra fngiltere bütün şid-

detiyle Avrupa vaziyetinin vüzuh 

bulması için kendisini ortaya attı. 

İmparatorluk birliği tekrar teza

hür etti. Kuvvetlerini arttırdı ve es

ki haysiyetini yeniliyerek dahili i§

leriyle uğraştığı zamanda kaybettik
lerini yerine getirmek için uğraş

makta ve Avrupanın herhangi tara 

fmda olursa olsun sulhün aleyhine 
dön~cek bilenmiş süngüleri körlet • 

mektedir. 

Avrupa sulhünün tehdidi endişe
Jerini veren merkezler üçtür. Binaen 

aleyh siyasi müzakerelere esaı olan 

meseleler de üçtür: 

1 - Garbi Avrupada sulhün te

mini için yeni bir Lokarno İmzası. 
2 - Bazı devletler arasında endi • 

şeler doğuran Orta Avrupa vaziye

tinin düzeltilmesi. 3 - ispanya -

daki kan dökülmesinin önüne geçil-

mesı. • 
Bu meseleler i.izerinde şimdiye 

kadar cereyan eden müzakerelerden 

yalnız müspet bir netice alınmıştır. 
O da Berlin - Roma mihverine 

mukabil Londra - Paris mihveri
nin ortaya çıkarak evvelki ile pek 

şiddetli rekabete girmesidir. Bu 

ikinci mihverin maksadı Avrupayı 
biribirine karşı kurulmu§ iki karar

gaha ayırarak biribirinin boğazına 
sarılmağa hazırlamak değildir. 

Bilakis bu tehlikenin önüne geç

mektir. Fransa ile lnsıiltcrenin mu • 

harebeyi arzu etmedikleri muhak • 

kaktır. iki bi.iyük devletin menfaat

leri sulhün ebedilcşmesindedir. 

Londra - Paris mihverinin kat

iyyetle tahakkukundan sonra bazı 

cephe deği~tirmek hareketleri de gö 

rülmiye başlamıştır. Almanyanın 

f ngiltere ile anlaşmak için pek sa -

mimi bir arzu hissettiği kaydedildi. 

Bundan anlaşıldığına göre Orta 

Avrupada birdenbire Jngiliz -

F ranstz niifuzu galip gelmeğe baş -

Jamış ve Berlin - Roma mihveri

nin zayıflığı görülmüştür. 

Avrupa için hazırlanmakta olan 
• 

bu sulh havası içinde İngiltere ta • 

rafından İspanyada kan dökülme -

sinin önüne geçilmesi ve bu suretle 

lspanyolları kırıp geçirmekle bera· 

ber Avrupayı da tehdit etmekte olan 

bu f ccayie artık bir nihayet ve,ril -
mesi arzusu ortaya atıldı. Bu daki -

kaya kadar kat'i bir netice elde e -

dilmeyen bu meseleden henüz ümit 
kesilmi~ değildir. 

Jspanya vaziyetinin böyle feci bir 

şekilde uzayıp gitmesi Avrupa dev

letlerinin uyu§mamasmdan ileri gel

diği bugün pek glizel göze çarp -

maktadır. Her sahada biribirlerine 

zıt olan iki muhalif teşekkülün is

panya sahasında uyuşmaları elbette 
kolay bir şey olamazdı. Fakat Av

rupada csmeğe ba§lıyan bugünkü 

nispeten saf hava, devletlerin bu me

selede uyuşacaklarına dair iyi ümit

ler beslenmesine sebep olmaktadır. 
Muhtelif Avrupa merkezlerinden a

lınan haberler siyasi faaliyetlerin 

muvakkaten Cenevreye nakledildi -

ğini göstermektedir. Orada Milletler 

c~miyt":ti konseyi toplantısına bas -

lamıştır. Konseyi fevkalade umumi 

içtima takip edecektir: 

Sekiz devletin hariciye nazırlarile 

il idi .• 
Bu son ihtimal daha kuvvetli 

idi. O halde, Harest yanılmamıştı, 
Fakat yanılan kimdi? Frank mı 

yanılıyordu? Yoksa o da yanılmı
yor da Harvest'i şaşırtmak için mi 
öyle ıöy liyordu? 

Bu muamma dolu sualler altın· 
da, beynim iki büklüm olmuı, ce· 

vahı veremez vaziyette iken, ayaK 

larım yavaş yavaş ileriye doğru 
atılmağa ve kadına doğru gitme• 

ğe batladı. 
Bu sefer beni kolumdan tutup 

çeken kimse yoktu. Kadının yanı
na yaklaştım ve selam verdim. 

Zehirli Sarmaşık'la, ilk defa 

olarak yakından göz göze geliyor• 

duk: 
Uzakt'ln gördüğüm gibi, kadı· 

nın hakikaten çok teshirkar göz· 

leri vardı. Bu gözler o kadar kuv· 

vetle bakıyordu ki, karşısında bü• 
tün irademi kaybetmiş gibi ol-

d ( A rl.-n.\ı nır) um .. 

diğer devletlerin m\imessilleri bug\in 

Cenevrede çok faal müzakerelerde 

bulunmaktadırlar. İspanya hükume· 

ti ictimaın ruznamesine ispanya me 

sel~inin konmasını Milletler Cemi

yeti katipliğinden telgrafla istemiş
tir. Bu meselenin müzakeresi esna • 

sında lngılterenin tavassut hakkın • 

daki teklifi de konuşulacaktır. 
İtalyanın Cenevreden uzakta kal 

ması dı:vletlerin ispanya meselesin • 

de uyuşmasını müşkülata koyacağı 
kanaatinde olanlar Yarsa da Cenev

rede bulunmıyan ltalyanın Londra

da ademi mi.idahale komisyonunda 

bulunmAsı dolayısiyle bu müşkülün 

de füıü alınacağı tahmin edenler az 

değildir. 
Bir çok ciddi mahfe!lerde lspanyı-. 

meselesi için hala bedbin bir hava es 

mekte ise de umumi kanaat artık uz 

laşma saatinin yakın bulunduğu 

merkezindedir • 
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il Yüz ciltlik tercüme külliyatı g 
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(/.AiLE ÇEMBERi~ Andre Ma - mez eserlerinden seçme ki- *GVNV'"' HUKUKi VE iÇTi 
H urois'nın bu en güzel romanı!. H. tabların tercümesi olarak b!Al MES~~ELERI* Suphi Nurj n 
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I=:. mir.ıtir. S. 365 Fi. 100 Ü 
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·: .. 1• *TiCARET, BANKA, BORSA

0 
• k J J cUme ederek meydana getirdig·i .Ei •• :.i n arar aıtıra an yuz·· kitab. 

Muhtelif menabie müracaat edile bir eserdir. Sa. 240 Fi. 75 
k d l b M 1. tan 64 ü tamam sen· halı'n- :: 

ı .. : re mey ana ge en u eser u ıs *EFLATU'Jtf~ Haydar Rifat ta- _!:·:.: 

:: Etem tarafından yazılmıştır. Sa. de meydana gelmi, bulunu· rafından Türkçeye çevriJmi§tir. 

i:,::1' 213 Fi. 75 yor. Solyin'in bir ön sözünü de ihtiva i=.i:··· 

*DEVLET VE IHT}LAI./'' Hay- Kolaylıkla tedarik için etmektedir. Sa. 96 Fi. 35 
i.:.· dar Rifat tarafından ~evrilmiştir. d •GiZLi l1ARPLER* Antoı'ıı•• :: a one usulü ihdas edilmiştir. ~ 

:

!=·=.=:.· :J~~~ Lenin yazmıştır. Sa. 158 Bir kısmı peıin, bir kısmı da Zischka'nın bilhassa dünyada pet - ~=:=~=:; 
d rol etrafında dönen entrikalar: 

*SINIIı' KAVGASI* Karı Km.ıt - ay an aya verilecek az bir U göstermek için yazdığı bu mühitn :: 
:
::: sky sosyalizmi nasıl görüyor? Ba- para ile tedarı"k edilebilir. ~ Tür' k 

yan Sabiha 7.ekeriya tarafından (K · mı"•tı'r. Sa. 250 Fı·. 75 :.':"· eseri H. Varoglu çeye çevir . =···.==.===·:. 

ülliyatm birinci serisi " 
a::~:: türkçeye çevrilmiştir. Sa. 2~6 ( 1 • DISRAELIN'in HAY ATI• And- •• 

Fi. 75 - 1 O kitab) peşin 236 •• = .. = 
:: •J. RASiN• Bu külliyat, dört ki- ve her ay 100 kuruş, ikinci se re Maurois tarafından yazılmı§, !. •• 
iE tap halinde Bay H. Nazım tara • ri ( 11 inciden 20 inciye ka· H. Alişaı· tarafından Türkçeye çcv- ::==.= .. 

:
:.:: fmdan tercüme edilmiştir. Birincı da rilmiştir. Sa. 280 Fi 100 ·:·: 

r) pe~in 504 ve her ay *METAFiZiK NEDiR"' Heide -
:.:. kitaba, H. Ten'in Rasin hakkın \ OO k • (? \ :::: 

h l 1 k 1 uruş, üçüncü sen .. gger'in bu eseri Almanca ve Fran -

.:

=.·=:: daki tetkikleri met a o ara a m- =.=.:: 

260 F . 75 İnciden 30 uncuya kadar) sızcası karı:ııiaştırılarak Suud Ke-mıştır. Sa. ı. ~ 

~i v/şçl SINJFI IIITILALI ve KA- peşin 532 ve her ay 100 ku- mal Yetkin ve Mazhar Şevket ta - !$ 
!i UTSKY MEI/UNU ~ Lenin tara - ruş; dördüncü seri (31 in- rafından Jisanımıza çevrilmiştir.. :: 
:! B Sa. 48 Fi. 25 :! 

======·.i:::. ~~~~~ ~~~:~~~!~~:~ ı~:;~mı~ - :~~e~26° v~n~~: :;d~~o ~:. *YENi ADAM* Akademi üye- 1H.~1;_ "evrilmiatı'r Sa 150 Fı' 60 Jerinden F. Strovski'nindir. Hay-
~ " · · · be.aincİ seri ( 41 incİ-* RUFl I HAYATTA LAŞUUR* ru~; :ıı dar Rifat tarafından 1Nrkçeye ter- :: 

::

:_!=.:.;: Oç defa tabedilen Dr. C. Yung'un den 50 inciye kadar) peşin elime edilmiştir. Sa. 165 Fi. 75: ı::• 
bu eseri doktor M. H.ıyrullah tara- 188 kuru§ ve her ay 100 ku- • iRSiYETiN TESiRLER/* Dok 

:i f.ııdan türkçeye tercüme edilmiş . i ru~ ~ altıncı seri ( 51 inciden tor Nihnt Kip ve öğretmen Remzi H 
:
: ••• = tir. Sa. 181 Fi. 60 60 ıncıya kadar) peşin 136 i Türker tarafından çe\Tilmiştir. Sa. .P.. 

*lSFAHANA DOGRUq. Fransız h 100 k ) 236 F" 75 • 

·.:.:::: edibi Piyerloti tarafından yazılan m~~~~~ımınır *POı~ITIKA FELSEFESi* Satl- }~ 
bu kitab, !. H. Alişan tarafrndaıı ri Ertem birçok ecnebi eserlere mü- ~= 

:: t" k 'I · t• S 292 •KAPITALIZJ!'in BUHRANI• Pro •· :: ur çeye çevrı mış ır. a. racaat ederek meydana getirmiş - :i 

: •

•• i:.·:i Fi. 100 fesör Gactan Pirou'nun bu eserini tir. Sa. 220 Fi. 75 ,ifi 
*J. RASlN* I\:ülliyatın ikinci cil. A. Hamdmi Başar lisanımıza çe -

::.':. didir. B. Nazım tarafından Türk- virmiştir. Kitap, kapitalizm, gU - *ESTETiK* Suud Kemal Yet • !:!: 
kin F~stetiği Fransızcadan tam ola-

:.·. çcyc c;cvrilmiştir. Sa. ~G6 Fi. 75 dümlü ökonomi, yeni sosyalcılık, k 1. . . S ... •
1
•
1
• • ra ısanımızn çevırmı§tir. n. 0'.! 

.. *GORIO BABA* H. Dö Knlzak' kapitalizmin jlerisi bahislerini ih - Fı', 
25 

• :: .. 
:: rı bu bli'-'Ük romanı B"y Ha d tiva etmektedir Sa. 112 Fi. 50 H 
=.i:.~ Rifat ta:afmdan Türkç;ye çe:rı~~ 0 SALAIIBO • Güstav Flaubert' *ENEIT* Virgile'nin bu eseri .:.~.·:: 
• miştir. Sa. 370 Fi. 101) in senelerce tetkikatta bulunarak Ahmet Raşit tarafından Frans!z -
"f! "'DELILIGIN PSIT\OLOJ/Sl* yazdığı bu eseri 1. H. Alişan Türk- cadan dilimize çevrilmiştir . .Sa. 31S ;: 
ı. :, Fi. 100 .:. ':: Londra üniversitesi akliye müte _ çcye çevirmiştir. Sa. 434 Fi. 125 
H hassısı Dr. Bernard Hart'm bu 0 J. RASiN * Külliyatın son cil. *PARA* Dr. L. REİNERS'det: !i 
:
1
i di. H. Na· zım tarafından Tü'rk _ Dr. MuhlisEte tarafından dilimize U t er.eri akliye ve asabiye mütehassıs- ;ıı; 
:ı Jarımızdan Dr. İzzettin tnrafmdan çeyc çevrilmiştir. Sa. 174 Fi. 60 çevrilmiştir. Sa. 45 Fi. 25 :: 
İi tercüme edilmiştir. Sa. 180 Fi. 50 *METAFiZiK * Aristo'nun bl\ *SEZAR* Plütark'ın bu meş - g 
!
1
•
1

1.. OILKBAIIAR SELT.1ERI* Meş . eserinin birinci cildi Hilmi Ziya hur ~serini Haydar Rifat dilimı7,.! .::_;:::~ 
bur Rus ediplerinden 1van Turgen- Ülken tarafından tercüme edilerek çevirtni§tir. Sa. 133 Fi. 40 

İİ ycf atrnfından yazılan bu }>itab! bazı notlarla bir de tahlil ilave o- *iLMi FELSEFE* Felsefe C:6 - :: 
İi S:ın:izadc Süreyya lisanımıza çc- lunmuştur. Sa. 110 Fi. 40 rctmeni Ziya Osman tarafından :: 
5i \'irmiştir. Sa. 255 Fi. 75 *ISKENDER * Plütark'm bu ç- çevrilmiştir. Eser Eeichcnbah'ın H 
5'1• *ENGEREK.DVGVMV* Fran · serini Haydar Rifat Türkçeye çt.? . dır. Sa. 82 Fi. •10 H f: çois Mauriac'ın bu güzel eserini virmiştir. Sa. 160 Fi. 60 *1\ARINCAL.4.RIN HA1'A71• ii 
·ı:I. Türkçeye Peyamı Sah çevirmiştir. •KADIN VE SOSY ALIZJI• Au- Maurice Mactelinck'in bu eseri .Meh :: 

r
·=.~· Sa. 214 Fi. 60 gust Bebel tarafından yazılan bu met Naci Ecer tarafından 20 bi • .·=:r=:.l 

*J. RAS/N"ll Külliy..ıtın üçüncü kitabı Sabiha Zekeriya dilimize rinci basışından çevrilmiştir. Sa. 
cildı'dı"r. B. H. N;,'l,m ta:-afından ter çevırmiştir. Sa. 408 Fi. 100 157 Fi. 75 

1.i. cüme edilmiştir.Sa. 250 F;. 75 *DEMOKRIT* Filozof ve simya- *DEMOSTEN* Ha ·dar Rifat ~-~· 
*SAM/ıl!l SAADET"' Büvük Rus cı Demokrit'in ahlaki düşüncelerin- Plütark'dan dilimize çevirmiştir: !! ., d s :: 

:: edibi S. Tolstoy'un bu cidden güzel en başlıcalarını bir araya toplı - a. 45 Fi. 35 !: 
:: eresi Aliı:ıan Zade İsmail Hakkı ta- yan bu kitabı Haydar Rifat ter - *ÇIÇERON* Gene Plütark' i! 
ı: "" •• 
~~ rafından lisanımıza çevrilmiştir. cüme etmiştir. Sa. 48 Fi. 25 dan Haydar Rifat atrafından ter- 1i 
g Sa. 142 Fi. 50 .*Dll',-7LER TAR/ili~ üniversite cümr. edilmi§tir. Sa. 95 Fi. 40 i! 
H *ISTA7'1STIK* Andrtı Licsse ta- dinler tarihi doçenti A. Hilmi Bud· *IIIPNOTIZMA* Dr. Picrr ~! 

.

::··=.= rafından yazılan bu faydalı eser da bu eserinde Türk medeniyet w Janel'tcn bu fevkalade istifade ve ,1=~.= hsanımıza Suphi Nuri tarafından kültürünün klasik dünyaya saçtığı meı aklı eseri Cemil Sena Ongun t.ı 
H çevrilmiştir. Sa. 60 Fi. 30 nurları göstermiştir. Sa. 400 Fi. 12'i rafından dilimize çevrilmiştir. 8a. f ~ 
:: *ÇOOUH DVŞVR'BNLER* H. *FiLOZOF/ va SANAT* Suuci 335 Fi. 100 il 
g Gonzale - Menusier'in bu eseri 1. Kemal Yetkin'in birçok büyük mü- •iNSAN• İnsan ve onun kendi . ı: 
g Fikri Rasin tarafın~':ln tercüme clliflerin eserlerine başvurarak yaz si, cemiyet. ve kainat kar§ıamdatı: · fi 
~:;:· edilmiştir. Sa. 205 Fi. fj() mıştır. Sa. 116 Fi. 40 durumu adını taşıyan bu e~cr Pr li. 

•JLIM t•c FELSEFE* Moritz *ETIKA* P. A. KROPOT.K1N· PauJhandan Mehmet Naci Ecer tn. 
g Schlick tarafından yazılan bu kıy. in "Etika ve ahlakın kaynağı ve a- rafından tercüme edilmiştir. ~J. İİ 
H metli eseri HHmi Ziya Türkçeye _çıhşı" namındaki eseridir. Ağaoğ!tı 159 Fi. 50 li 

li .. ==.li.=·= ::~rEE;!.~~!:f ;~~~;;· !;!; ::07~E:~~~:. ::::::ı~:· .,,,:·. ~;s.f /J:~~r:r~n~~:· y;~::~ıı, ~;:. ·=.~:~·=.!===== 
B. Muhittin tarafınc1an dilimi7.e lcri hakkında Anatol Fransız'ın bir i:.Ff KONTUN ôLVMV* Marsol 
<Aevrilmiştir. Sa. 280 Fi. 100 mukaddemesini taşıyan bu eser Prust'dcn Haydar Rifat tarafından 

ij *HVKVMDAR 'lr!ILLET* lsviç. Haydar Rifat tarafından dilimize tercüme edilmiştir. Sa. 57 Fi. ao :: 
:: re birleşik cumhuriyetinin eski ba§- çevrilmiştir. Sa. 48 Fi. 25 •UZA• Rus edibi Turgenyef'ın :: 
H vekillerinden temyiz mahkeınesi re- • RURI MUCiZELER., Profe en güzel romanıdır. Süreyya Sami ~~ .. .. 
:! isi M. Virgile Rossel tarafından ya- sör Dr. P. Yanet tarafından yazı . Eren tarafından dilimize çevril . :: !i zılan bu eser Söylemez oğlu Galip lan bu eseri Cemil Sena Ongun Türk m~ştir. Sa. 277 Fi. 100 i~ 
:: Kemali tarafından çevrilmiştir. S;ı. çcye tercüme etmiştir. Sa. 230. *Lbıei<lc* Virgile'in bu eseri :: 
g 144 Fi. 50 Fi. 75 Haydar Rifat tarafından tercüme fi 
g *YENi iLMi ZIHNlYET* Gas · *DE PROFUNDIS* Oscar Wıi- edilmiştir. Sa. :J26 Fi. 100 g 
i! ton Bachelard'ın bu eseri Hilmi Zi · . de'in bu eserini Bay Burhan Top- *EVLiLiK* · Fransuva Mori~' :: 
:: Olk t k An !: :: ya en arafından tercüme ~ ra dre Gide'in hatıra ve dil - ın güzel bir romanıdır. Haydtr Rı- :: 
H dflmiştir. Sa. 210 Fi. 75 . düşncelerile pirlikte Müellifin ha . fat tercüme etmiştir. Sa. 48 Fi 20 H .. ·: 
:: ................... ·.:::::::::· .. ··.···-·-·... . ....................... " ................................................ :················ ........ ...... ..... i: •· •··· ··········· ............. :ı: ............................. -.w ••••••• -u.ı.: ... : .........•..•.•..............•......... ı •.•. -..www= ................. ı ...... . 

f - KURUN 30 MAYIS ı'3f 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA 
Müteferrik ve saire 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı· 

1 
lan etrafı duvarlı ve ,müteaddit 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya· 
kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır· 

lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

5 - Çemberlltagta Peykhane caddesin· 
de kagir 18-20 odalı iki kap ·lı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 

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

lıktır. 

SATILIK KAGiR iKi EV 
10 - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 

katlı beşer odalı bahçe terkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa· 
tılıktır almak istiyenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde J 7 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 

12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köşkü sokağında iki dairel i 
biri üç ve diğeri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi apartrman a· 
cele satılıktır. Talip olanların. 

SATILIK KOÇUK APARTIMAN 

14 - Arnavutköyle Bebek arasında 
sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda -
lı hamamı havi apartıman satılık· 
tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek • 
lilerin servisimize müracaatları. 

SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad:si ve a· 

ACELE SATILIK J<AGIR 1'ÖŞ:ci1'2' 
· · tasY0 

0 • 21 - Erenköyünde eskı 15 rıılc d 
• . 'ki bil, y,,ı 

rında 6 odah kagır 1 • ol< ıııt 
ntlm bahçe içerisinde bırÇ adı ,eç-

.. ~ ml.iteC cııı 
ağaçları ve üç yuıu , çolı il 
me asmayı havidir. :ıya~~rvisitflıı' 
dur. Arzu edenlerın 

müracaatları. RS.4 
CiHANGiRDE SATILIK />. d 'oıt" 

· yer c ı' 
22 - Beyoğluna yakın bır . ıısaitll 

d ·nh~ •• ır 
re yüz 12 metre erı ıın Ol"' sa ta .,, 
1000 liraya satılık ar .tısrt· 

··racap 
!arın Servisimize mu ti( 

SATILIK KOÇOK çtf'fL . uıc~ 
osesı ıif 

23 - Erenköy Bulgurlu ! caviı Jı dl 
de yüz dönümü ~~te derıırıll11 ,, 

z·sı 1>1
• me olunmuş ara : h•"ıı 

müteaddit kuyuları ve .. eı•1el1 
· ·ne ,. ~..d 

ve Marmara denızı · ısıll"". 
1 k .. k" ve c"carı 1 • .ıı bu unan oş u ' . bil ıJJ" 

. .. nıiresı •• tf 
re ve gayrı m...ıs fi}-at"'. 
kücük bir çiftlik ehven secJİs:P 

- 1 ~rı tılıktır. Talip otan a 

ze müracaatları. 

SATILI~ YALI ARS~Sl nııt1 ~ 
24 - Üsküdarda Şemsıpafl 

1 
~dil 

. . 1 arsas ııı· 
hald~ Dıreklı ya 1 .. metre '" 
maruf iki b:n beş yJz JcJr1< ıııcr 

.. 'z ve ·r • rabbaını mutecavı rı bl ı 
·ı· buıurıa a!l1l reden fazla sahı 1 .;ef ,;r 

·· ıcJe i~ 
sa derunundaki ko~ o··r111elı . ' 

. k o .:.iJI ayn ayrı &atılı tır. 5ef\'''" 
VAKiT Propaganda 

F•~ıl' 
25 - lstanbulda To~uıarda .ta ,r 

rillı 1'ır · C' 

müracaat. 
SATILIK EV 

Yeniyol 5-6 nuına ca ilC1 ~ 
kasında dört odalı ay~ı · d5"11 

ıkl ,. 
da, tatlr kuyu suyu. 'f rrıef" 
bahçe, için<ie muhtch tıl<tıC· "' 

1. ya satı rJ> 
ğaslan. 1500 ıra at' Y' r 

M.. t. MahrrıutP s·~' uracaa • • 
maz sokak No. 6 :aayarı ı444l 

(V· p. 
1 

iŞ ARlYOR aJtl } 
··rnr:ikte, /' 26 - Dört sene gu .1 .... ,,t1 

Partıman tarzında taksimatlı, ha· Tahsı , .. . 
Poliste calı'l:tım. ~ 

vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağında altı oda. 

lı ve bahçeyi havi ahşap hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimiu mür.acaatları 

SATILIK EV ARANIYR 

~ :J m ~· 
dır. Elimde vesikaları rsa k•b 

·ı k .. t ne ohı Verı ece ucre , 
b'ı 

le hazırım. ...recıtı • 
k.. l" .!,\o 

Adres: Kara 0 Y Ş rafeıtı 
caddesi 222 No. da e 

iŞ ARIYOR i yıP''' 
. işler 1,r 27 -- Resim, afiş ve saıre misi' 9' 

Güzel sanatlar akade ~ej#ı 
yini kısmından ıoı4 

20 - Fener yolundan Bostancıya kadaı ARI KleOş.VANI ARANIYOR Jıl~p 
olan sahada 3 - 4 odalı ba'hceli A1I 

kovan!• 1111· 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 28 - Satılık fenni arı . 

1 
bı 0tat1 bıl' 

mak isteyenlerin son fiyat ve eve peteği, ve petek ka 
1 'siıııiı' 

. . . servı 
dair izahatlarile servisimize müra · hısım ve fıyatını ~ 

caatları. dirm~leri. 0tatı1'fl1• 
Bunlar: almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle aJak~~~e ınUrt''' 

Ankara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servıs 
tarı. 

Mühim kolayh:<laf 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç · 
tarı olanlar. 
Bir Telefon 
Bir mektup 

Bit Kart k , 111ısJI 
Bir adam gönderere le 5er"1,ı 

. gele re veya b .zzat 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGAN 
SERVİSi . ' • ıt 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşünüp halledecek, işlerini görecek • 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire 

ya almak istiyenler, 

satmak ve· 

2 - Kat:p. muhasip, hizmetçi, aşçı, işcci 

istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük· 
kan, mağaza arayanlar. Kirah?mak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is . 
tiyenler. 

4 - Ders vermek veya almak istiyen· 
ler, 

le ı1t'I 
k şat1118 jt s - Otomobil alm3 ı•~ 

:ıetm~k istiyenler. '· vt'I• 
satma,. aı" 6 - Radyo almak ,,,u . 1 

ettirmek istiyenler • ,, ve>'' ~.tl''jl\, 
• 111el' ·.ıw• .:re 7 - Tercünıe ettır 111 ,, t1v 

bll bLI" "ti • 
!er yapmak iştiye~ıe:ıe çarÇ8 ,..~ 111 
kolaylıkla ve emnı}'e 'f pflOf' ffl'f',, 
bilmeleri irin (VAKi 1·:ıer1' ,,dl 1 

;s bU , U'" 
DA SERVISIJ nde . biiro" ıt>' 
olmak üzere ayrıca bır eti •1 
. . . ucr 
tırmıştır. • . )(ayıt 
Müracaatlarda hıçbır .,; 1 

c.#f~ı "" maz. • el• ;1" I•'-" 
Vakit Propagıtl1 c-cf. ""° 

Vakit Yurdu Anka~elefotl ~t 
Posta kutusu 46 dl V 

T elgıraf: Propaıa.J' 
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hü lajjrr uzeriue .on/~ra GOS

termcdcn (27) ad~ini ya-

zın l'e dört kat yaprp bir 
kutu içine koyun. Bütün ha-
zırlık bundcın ibaret. Sonra 
bir arkadaşınıza da deyin ki 

birden ona kadar olmak Üze-
re size söylemeden bir sayı 

tutsam ~e bunu yanındaki ar .. 
kadaşa gizlice bildirsin. Ya-

nındaki arkadaş da bunun al
tı mislini tutsun. 

Sonra birinci ikinciye üç 
rakamını verecek, o da bunu 
kendi sayısına katacak. İkin· 
ci de birinciye ilk tutulan ra

kamının üçten geriye kalanı
nın altı mislini \'erecek 
ve bunu kendi yekunundan 
çıkaracak. 

O zaman.siz, bir iiçünd.i 
arkadaşınıza: 

- Şu kutu içindeki kağıdı 
çıkar ve üstündeki rakamı 
oku.. Dersiniz. 

Üçüncü arkadaş bunu ya· 
pmca herkes şaşıp kalacak 
Çünkü ikincinin sayısından 

kalan ( 2 1 ) den başka bir şey 
değildir. 

Birinci arkadaş ( 8) tut
muş olsun. ikinci bunun altı 
mislini yani ( 48) tuta -

cak. Birinci ikinciye iiç ve
rince onun ki (5) kalır, öte
kinin (51) olur. ikinci bi
rinciye kalan ( 5) in altı 

misli olan (30) vu verince 
kendisinde ( 21 ) kalır. Bunu 
birden ona kadar (on da da-
hil) olmak üzere bu oyunu 
hangi rakamla yaparsanız yi· 
ne netice ( 21 ) olur. · 

rl.agoanat bahçesi 
Dünyanrn türlü yerlerinden 

her çqid hayvanları alrp ge
tirirler, Bunları büyük bir sa
hada ayrı ayn yerlere koyar
lar. Tabii bu 'yerler o hayvanla
rın bannabilecekleri bir halde 
yapılauşhr. Fakat böyle irili 
ufakh yüzlerce, binlece hayvan 
larla uğraşmak ne kadar güç
tür. Bilirmisiniz? Herşeyden 

önce bunlarm yiyeceklerini 
'düşünmek lazım. Kimi et is
ter, kimi ot, kimi meyva, kimi 
böcek kimi bilmem ki ... Bunla
nn hepsi bulunacak. Sonra bir 
kısmı çiğ et yer, bir takrmr piş
mişini ister. Çok yiyeni var, az 
yiyeni, hele insan önünde hiç 
'de yemek iıtemiyeni var. 
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On bir numara kuponlu 
.. resim düzeltme.. bilmece

mizi, İstanbul lisesi sekizinci 
sınıf öğrencilerinden Ahmet 
Ulukut bir tablo halinde ya· 
pıp göndermiştir. Öteki oku

yucularımızın gönderdiği tab 
· Jolardan daha güzel yapılmış 

Nedir o, bil! 
( 

1üıhçe 

~ ... , 

Başta ve sondaki harfleri 
hep aynı beş kelime. Ortada
ki sesliler değişirse hem ısr 
tır, hem üşütür, pİs olur, 

görmez olur. Gezdiğin çayır 

çimendir, istersen parçala. 
(A) larsan kurum gibi olur. 
(E) lersen defalanır. Nedir 
o'? Bil! 

il 

Coğıafga 
Denizden korkmaz soku

lur, boylu boyunca ~zamr, 
Karadenizde iğnesi, Ege de
nizinde babası, Afrikanm ce· 
nuhunda ümidi var. Nedir o? 
Bil! 

Bu imece 
S A T J N. 
K A N I T 
H 1 M l R 
H 1 Z A P 

Yukarıdan aşağıya doğru 

her sıranın değişerek yine o · 
sıra içinde uygun olan yer· 
lere konarak soldan sağa 
doğru bir büyük §<lir, büyük 

bir mimar, bir büyük sey
yah, bir büyük deniıci ismi 
çıkanlacaktır. 

olduğu için yukarıya koyu
yoruz. 

Resim yapıştırma soru· 

sundaki doktor, korucu, köy 

lü kadın heP. bir arada bulu
nuyor. Doktor ceketinin iki 
omuzunda birer açık yer 

11 numarah kupon 
suallerina cevap 

· ı 

fen bilgisi 
Bir bardak suyun üzerine 

bir kağıt koyar, elinizle de 
güzelce tutup baş aşağı çe
viri, sonra elinizi yavaşça 

çekerseniz dökülmez. Çiinkü 

hava kağıdı tutar da ondan. 

il 

Bir defter kağıdından ya
pılmış küçük bir kabı ateşteki 
bir maşanin üzerine koyar 
ve içine su doldurursanız, su 
kaynar fakat kağıt yanmaz. 

Çünkü kağıdın küçük ve in

ce delikleri içinde su vardrr. 
Ateşten buhar olup uçsa hile 

yine kağıd içindeki suyu 

emer ve yanmasını bırak

maz. 

Hediye 
.kazananlar 

KOLSAAT1 
Çarşıda Kalpakçılar başın 

da Behzad oğlu Mahmud. 

DOLMA KALEM 

Cağaloğlunda, Nuruosmani· 
yede, Bozacı Sinan karşı

sında Süleyman Ali. 

YAYLI KURŞUN KALEM 

İstanbul lisesi sekizinci Si• 

_____ , 

varaır. ~ıoakıne ~acımm, 

sağdakine korucunun elleri 
girmiş bulunuyor. Doğruca 

yapılmış olması için bu vazi
yette bu~unmaları lazımdır. 

Yukarıdaki resim bunu büy
lece yapmış ~·e en iyi halle
denlcrde~ biri olmuştur. 

nıftan Ahmed Ulukut, İstik· 
lal lisesi okurlarından 30! 
H. Mehpare: Vefa lisesi 667 
l\'1. Selami Ben~i. 

KiTAP 

Şişti, lstanbul apartıma
nında f atma; üçüncü ilk 
okul beşinci sınıfından Re
fet; Hayriye lisesi dördüncü 

sınıfından Şükriye,; Bizar" 
yan lisesi üçüncü sınıftan Si. 
ranoş; Boğaziçi lisesi alt mel 
sınıftan Saliha. 

KART POSTAL 

Kasnnpaşa Nalhand soka·. 
ğında Fethiye;' Küçük Aya• 

sofya 8 numarada Mehmet 
Rüstem; lstanbul birinci 
okul ücüncü sınıftan Sülev-

' - J 

man Şevki; Beyoğlu kırk bi-

rinci okuldan Mehmed Ta• 
hir; Bizazyan lisesinden No. 
bar; Fener Hum lisesinden 

T odori; Y eşilköy ilkokulun• 
dan Süreyya; Bakırköy birin 

ci okul üçüncü smırtan Ay
şe; Hayriye lisesi altıncı sr· 

nıftan Ahmed Fethi. 

KURUN 
Çocuklar için • 
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• • 
ıçın 

AFRİKA 
çöllerinde 

Bir Türk ~ çocugu 
Xlll 

Gobi -· Gooba memleketinde 
1~ Y a\m,, razı olmak ve ka

rar Yermekte hitmiyordu. 

Kt>ndilerinin o.gün Tumbuk 

tuya gi<Jereğini bilen Fran • 

sız zabitine giclecekleri ye • 
ri belli etmeden hir~ey söyle· 
ınek laz.ımdı. Çarnş hunun 
için de hir çare buldu. Ken
dilerini dı~arıda heldiyen zen 
ci çiftlikten gelmi~, mühim 
bir haber getirmiş olamaz 

mıydı? O lıalde ,·akit geçir -
rn~ılr.n c.;iftliğe dönmek, Tum
hnkto 'ya gitmekten ,·az geç -

mek lawıİ geliyordu. İ.~te 
okla en nrgım gelen bir Yesi
le. 

Mustafa çamş gi<lip, za
ltitle göriiftÜ. Sonra tekrar 

göndermek iizere, l>att;ıniye, 

çanta, matara gibi şeyler aldı. 
Çantalarma bir .iki günlük 
yiyect"k'de koymn§tu. Ça • 

,·u~la ,Türkber lendilerine 
karii gihterif en iyiliklerden, 
hele Yalışiler,in elinden kur-

. tulınalarmdan dolayı tekrar 
tekrar te§ekkür eılcrek nda
laştılar. Sonra gelip zend ile 
lmhı~tn lar ,.e yohı dii§tülcr. 
ze·nci onlara a~rkı;a anlntryor
dn: 

- Sizi oraya g(itiirnıek 

iç.in on tan~ gümü~ para is-

terim. l•'akat iyi dü~üniinüz. 

Gideceğiniz yerler çok telı -
likelidir. Geriye dönmemeyi 

yüzde doksan dokuz he~alla 

koymahsmiz. 

Mustafa çavus gülerek de
di ki: 

raları Kaplanların, Parola .. 
rın, Timsahların, büyük may 

munlann yericlir. Uütiin yır -
tıcı lıaynnlar o memlekette 
ya~arlar. Bunların di§ilerin· 

den kurtulmak .tok güçtür. En 
üsta awı olsan hile o kadar 

- Yüzde hir ya~amak iiıni lıa)'\'aııa karjı ne yap:ıhilir -. 
di , ·ar elemek. Öyle ise kor - sin? Haydi onlar<lım kurtul .. 
L:acak I.ir:ey yok. Henwn gi- dun diyelim, ya memleketin 

clclim. yerlileri olan uhşilerle ıı:ı· 

- Beyaz atlaın, ı;erı i~i sıl ba~a çıkaraksm? 

alaya cfökliyor~uıı. Göziinlt: Vah~iler sözünü i~itince 

gördiiğiin zaman aklın ha-::ma Türkher'in gözleri korku ile 
gele<'ek, sonra J>i~man ola - açıldı. Çanış da ibrıtz durak.~ 
<'aksın. Gohi - Gooha denilen )adı. Daha bir iki gün iincG 

o yerler çok korlrnnçttır. O- kendilerini yakalayan Jıeri( -. 
1 - KURUN'un Çocuk tayf .. 



J<:::lekhlhU burun 
'\.'l".-n~ u'l:ı~nu 'heT '\Lo"-uyu 

a"\n. Va'\ıa\. "oa~n duyu\uwy-a
c.a'\ıı. 'KadaT a7. '\ıı.o'\ıı.u\ıu vaT<ltt 
'k'ı. buTnumuz.un bunclan habc
Ti bllc olma?.. Mcr.e\a dva bu
harının kokusu yoktur der:z. 
Çünkü biz duymuyoruz. 

İşte bu çok hafif ko~uları 
ua kaçırmamak için Amerika
hlar buruna takılan bir alet 
kad etmişler. Radyo nasıl uzak 
Jarda olan bir ı;es kulağımıza 

sadar getiriyorsa, bu alet de 
1 ~n hafif bir kokuyu bize du

yuruyor. Bu, cepte taşınan bir 
' ıtlektrik piline bağlıbır. Ancak 
~nunla i~liyebiliyoruz. 

Okumasını bilen . kilpek 
Amerikada bir zenginin 

; sok kıymetli bir köpeği kayb 

, olmuş. Bunun üzerine gazc-
telerc ilan vermişler. Köpeği 

1 
bulup getirene iyi bir mü· 

ltafat vereceklermiş. Bir kac 1 • 

gün $0nra köpek kendiliğin-

)er helki (le hu ,·:ılı~iler•li. 

!Şirntli aycıkJarile onlarm e

~iri olmaya mı gicliyorlımh '! 
lııırasrnı rınlamak liızrnuh. 

Sordu: 

- Sana niçin lıirşey yap -
mıyorJar? 

- nen lıcy:ız t?tlnm cle~i • 
)im. 

- Yat .... Demek ki hun -
)ar hey.azlara düşman! Ne hi

sim valışi lmıı}ar? ln~an eti 

~erler mi? 

- Hayır, yemezler. On -
larm reisi höyle şey yapma

larına izin \'ermez: 

---!" Öyle ise ne i~in aclam 
i>ldürüyor)ar? 

- ÜıJlar (ildürmezler, ya-

1(aJayıp reislerine giilüriirler. 

lteis, Eorguya teker. Fena a

ılanı oMusunn anlarsa ölıliir-
@ilr. 

. \.- Biz f eııa ;ufaııı J~ğiliz. 
v ;.__ I>oğm, ama or~ya ni • 
~in gicliyorsuııuz? Herkes -

len sakla,chkhırJ hirşeyi öğre~ 
>neli için c1eğil mi? 

-Talıi~. 

- Demek ki onlara karşı 
le.na adamsmıv.. 
~ - Peki nnm, .biz doğru -
~mı reisle görüşür, hu mak -

ı.~tdmıttı ona atılahr, keneli -

~"U.G'ü"'- ~''~'~" 

Posla müvezzii 
Uizim me!<lnplarmıızı ge

tiren ınun~zzilcr -;ok yomlu -

)orlar aıııa yine lı:ıllerine hin 

kere şükretuıeliclirler .. Ya Çin 

. de olşalardı ne yapacaklanlı:' 

Resimde gc;rdüğünüz Çinli 

hir ip r.amhım ılt>ğil<tir~ hir 

f)Qsta lllll\ ·ezziyiılir. Şehir or-

den eve gelmi§. Ama nasıl} 

Kaybolduğunu yazan gaze-

bulursak hıınılr ne f cna'lıl; o· 
lalıilir?. 

- Orasını lıilınem. Bell~i 

anlaşırsınız. 

Yol ılevam eılip ı;:ıliyorcln. 

Akşam hir kayanın konığnntla 

gcccle<liler. Mustafa ı;nnı~ 

Tiirklıe.r'lc konuşu~·orılu: 

- G1<ıereğinıiz yerin alın

Jisi korkulacak rnlı~i]crıleıı 

değil. Yalnız, htı a<larn bizi 

Gooha dediği im macMenin 

kaynağına götürürse oraıla 

bulunanlarla konu~up anlaş -

nıalryız. Eğer ka~·m;uğa hen· 

zeyen bu madde yercJen su 

gibi çıkıyorsa onu naıul katı
Ja~tmlıklarını J,jzc anlatı::m -

lar. Sonra reislerilc g(irüş • 

nıek, adeta Cooha'yı Ealm al

mak lazımdır. Ba~ka ti.irlii 
istif atle edemiyeceğiz. 

Ertesi günü erkendt"n ) ola 

çıktılar. Birkaç saat gittik -

ten sonra yeşilliklerle örtül -

meye })a:hıyan teı>cciklere 

gc1clilı·r. Zenci ~urdu, 

- Sizlerle )lir.Jikle, hım • 
dan clalıa ileriye gidemem. 

Yamıı ıztla hcıı i gi)mu~rııeler i 
lazımdır. Siz yolunuza de,'arn 

ediniz. Dain1a önünüze doğ • 
nı giclct~eksiniz.. iki, ;ikj .im -

c;:uk sant sonr.a (;ohi • Cooha 

tas11Hla bulunan bir dereyi 

get;ip öteki turafla huhınaH 

e' lere mektup götüriiyor. 

Kciprü o!.·nadığı ic;in hir kıyı

dan iitekine ger.ilmiş bir .ip 
iizerinden kayıp ıı;e-«;meye mec 

burdur. Hem gii!; lıern telıli -
keli bir iş değil mi? 

lerden birini dişleri arasında 
tutarak. 

Dedi. Onlar ileri; e hukıp 
nfkn araştırırken zeıı<'İ lıe -

ınen bir ağacın iizcr.İrı<' l ırma-

ı~arak yapraklar arasırufo kn
holtlu. Oraların , yerlilerılen 

ı,:ok kor!;;.tu~n hclli icli. O k.l 
tlar c;alı~ık :;akl:ıııch ki c;anış

tan para alm:ıya hile , ·akil 

hıılamadı. Ça,·u~ h:ı~ ırıı :ırka· 

ya ~c' irdi~i zammı zenciyi gii 

remeyinec :aşırıp kaldı. Etra
fı giizdcn gt!Çİrcli!cr, seslendi

ler. hepsi hoş!. 

8ini m~nmun ,edecek bir tare ya rnrırsmız. 

Artık ister istemez, zenci

nin tarif etliği yolda clernm 

edeceklerdi. Başka çare kal -

ıııamı~lı. Cittik~e lıerlarafta 

ağac,:lar, yük.sek otlar giirül .. 

me~e ha~ladı: Cözieri öniin • 
de olılukça hüyiik bir orman 

''ardı. Dalıa yirrni dakika gi

clince hu ·oruıana ~elecdder -
di. Fakat düşünüyordu. Zen· 

ci onlara t1oğru mu ıöylemİ§· 

ti?. Bu ormanlarda kaplan -

1ar; arslanlar, parslar, kor • 

kunç yılanlar, büyiik ·may -

munlar var mıdır?. Öyle ise 

girmek pek tclılik~Ji olacak' -

tı. Bu defa hile bile kendile

rini öliime alınış oluyorlar -

dı. Mustafa ÇR\'tışun diişiin • 

düğü Tiirkller'di. Kenclis ine 

ehemmiyet , ·ermiyordu. Ge -

riye trnnmekte olamazdı. Ço -

cuğa birşey lıissellinneınek, 
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~'-""ek b&'t'-
\\u n~\n~~~ 'i,..:, .... \\'.~'-\\'<\\.'\ı. 

\,\r \\\:.l~\\\\\n, )':.l\\\\\ n\r \'tma-

, ·ar \la~1 ,\e\;\\\\ir. Ne o\•'"~\l -

nu l\Ü§Ünmeyin \ıuhunH,;mız. 

Biz ~iiy1eyelim. c;ok \ıiiyll\\\\

mÜi bir ı;inek ha~ulır. Bere • 

ket versin ki etraf mm:da uı.;11· 

şan hu pis ''e ta<"iz edi"i hay

,·anın başı bize pek pek ldi-

ı,:iik gt)rüoiir. Eğt'.r bu hoJıla 

g•iriinse idi ,fıele çocuklMrrn 
korkmlan ücllni patlar,Jı. 

onu korlmtmamak Jiiznnclr. 

Önlerine çıkacak hir telılike
clen kurlulmak i~in hin hir 

çare tlii~iiniiron1u. 

Yolları iizerirıde bir teıle.., 

cik vardı. Y a\·aş yaqış om~ 

tırmanıp 51ktılar. Şimıli or .. 

man ünlerinde uz.ayup ılıırıı· 

yortl 11. A :ağı ya inince on un 

kenarına gelnıi~ olacaklanlr. 

Ça' uş yorgun lu~unıı helı:ın~ 
ederk oturdu ve hafif hir .~es 

le konuşm:ıya haşladı: 

- Şimdi ormana girece -

ğiz. Gobi - Goobo.1 memlekı>ti 

buraları olsa gerek. Tidki 

yerliler bizi tutarlar. Zenci -

nin elediği gibi J'eislel'ine gö-. 
tiirecekler. Hiç aldırmadan 

gitmeli, cesaretimizi kaybet "' 

rne;neliyiz. Zaten reisle gö • 
rüşmek istediğimiz itin hu 
giizel bir fırı::at olar.aktır. 

Dedi. Türkher'cJe bu fikir 

de idi. Çocuk hiçbir §ey<len 

§iiplıe etmiyor, koı:kmüyordo., 
On dakika dinlendiklen eon .. 

ra kalktılar. Tepeyi inerek or 

ınanm 'içine girdiler. Tiirk • 

her çanı:un yanıria rnkula • 

rak bağırdı: 

- ıÇ\'u~ müthiş ~ir 11111 • 

nıa !. •. Şuradan geliyor ..• 1~iıi
yor ırrnsun? 

- nulwsı t'ar -

\ 

~ 

~ 

~ 
Ne güzel yepyeni bir bi• 

siklet r Kim bilir Jlangi ço· 

cuğundur. Lastiklerini de· 

- Yavrum, senı arıyo

rnm. Bugün öyJe §a!J'lcak
.sın, öyle şaşacaksın ki .. 

- Sınıfını muvaffakiyeı

Jc geçtilPn için sana güzel 
bir bisiklet aldım. l~tc ;u 1.. 

leyim de görsün. 
'--~-~~.._~-~----------------------~----------~~--~· 
Nasır değilmiş : 

Gündüz arkadaıJarına anla- ' 
tıyordu: 

- Bizim dalgın bir komşu
muz var. On be-] gündenbcri a-
yaiından iztırab çekiyor, yürü· 
yemiyordu ... 

Arkadaşlarından biri söze 
karıştı: 

- Nasır o1acak galiba! 
- O da öyle sandı. Bir İJ;ii 

0

alınak için doktora gitti. Ayak 
kabısmı çıkarıp baş aşağı çevi
rince içinden ne çıktı biHr mi
siniz? 

-Ne çıktı? 
- Yaka düğmesi! 

Tatil ile tatilin 
Gündüzün babası ak§am pek 

cam sıkılmış bir halde eve gel· 
mişti. Pek fazla konuşmuyordu. 
Çocuk annesine sordu: 

- Babamın bu akşam nesi 
var? Rahatsız mı? 

- Hayır yavrum, çah§tJğı 
banka işlerini tatil etmi§. 

- Aaaa ... Bunun için insan 
Üz·:.ilür mü? Okul dersleri ta
til etsin diye dört gözle bekli· 
yor uz. 
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Yaz eğlenceleri 

g' ~ 

~ 
w " 

Kolay ve çok eğlenceli bir 
'~akit g~çirme ! 

'I'e<larili edeceğiniz feyler
~c pek.,.sadtdir: 

:Bir ho~ maliara, bir parça 1 
k 'k• . 1) te-ne ·e, ı ı uzun, ınce ,.e at" 

ıız !;İ,·i, biraz ·da sicim. Hrp -

ei im k'adar. Şimdi~a..Rıt.cail,· 

Hoş sözler 
,.. 

Vlanmasından Allm konuşması 
Giindü.ı anne~ile hakkı.f 

diikl.:anına girnıi~ti. hte ktzar 

tılmı~ .ringa balığı alac.ıklar 

dı. Satır.ı riiksek bir fiyat ~•;y 

le)erek balığı methf;'tınc-~e baş 
.lach: 

- Oh, ne ;iizel, ne •le iyi 
kızarım~. Giintlüz ce,·ap N·r· 

tli: 

- En:~ t lm:arını:, ama İ.;
t~cli~İiıiz fiyalı i::itinee utan -
masııulan. 

lnsan ibret almalı 
Ciil}(liiz haha~ ile seyahate 

çıktığı zammı hir giin bir ~c • 
lıirc1c otele imliler. Otelin rn.

Jonımcla fİjyJe lıir Je\'Jıa var
dı: 

" Sigara i~ıllf~k yasaktır. f ... _ 
taıılml adliye::,inin )·angınmı 
unutmayın.,, 

Ertf!Sİ siinii Güntliiz hi r 

e~erir.edit kağıdı aldı. Ü'l!r.rine 

mz ~eyi an latalnn: 

.Makarayı alırsınız. Bir ta
rafındaki •leliğin iki yanma 

birer çhi çakar$mız. An1a dik 

1'at edin ki !tivi)er makarayı 
çatlaunasm ~·e ahından yere 

çıkın:mn. Sonra bir parça 

tenele lınhırrneuz. f~terse -

niz hir eski lrnnsene kutu -
Eundan kes~re"lniz. Bniıtınla 
bir per\'ane yapacaksınız \'e 
ınalcaraclaki çivilere uymaL: 

ve kolayca girip çıkmak için 
iki delik açnr.aksmız: 

Makaranın t.iteki dcliğine 
ac sıkı S.tkıya gelmek Üzere 

c.I He turmay:ı yarar bir dey

:Dek koyacaksınız. 'Tahii tu -

İulacaf tarafı ~ah·a ·1caim ola

caktır. Sicimi tle maknrya ~a
rar ucuna ince.i- J(iı~ijk' bir 

Giiıulüz ec7.ahancden iliiı; 

:ılıyMdu. O sıraJa kt-lli fcl

li lıir hay gelt:rtk, eczuıya, 

-- Hana iki tane ~ey ... Na 

nl tlerler? ... Hn aklıma geldi. 

:\15etilsP.lisilik 'erir mieiu:z? 
De-,li. Ecıacı sôrdn: 

- Yani aspirin tleınek is

tiyormmız, •leğil mi? 

- Evet, hu •lcdiğjrıiz . . is"m 

çok giiç bir tiirlii akhmcln 
kalmıyor .. 

Bay t;ittiktcn ~onra Giin • 
<liiz dedi ki: 

- Hu adam kim? Ne hi
t im koım~uyor? 

--- Bn alim hir ad:ınlllrr. 
Onlar hiiyle ~onu;url:ır. 

0ti a6ulaki si)z\er,i yazarak o 
Je,·hannı altma astı: 

"Yerlcrı~ tiiltiirmek ya.ıak
tır. Ad:ma ~u ha.,ma~mı unul 
nıayııı.,, 

değnek l•ağlarııoıız ..• 

işte bütün hazırlıklar bit -

ti. Arllk oynamaktan ha,k.1 

yapacak lıirıey kalma•lı~ Ma

karayı alır, altındaki de)i -

sinde hu1nnan değnei;i ~ol e
linizle tutar~ınıı.. Pen-aneyi 

fütünclcki cleUklere gf.~irir
siniz. Sa{; elinizle Fİcim 

dcğıwğini tutcır 'e şicftletle 
!:ekersiniz. ' işte o \'akit tene

ke pen·anenin ycriııden fır

layarak ne kadar yükseklere 
çıktığını görecekeiniz. 
Eğlanca' I dersler --Fizik 

Bil' J;o~ fİ~ nlacaksma. 

Matlcn suyu gi~&i olsa ılaha 

iyi. JJir nikel .lı:JJ'lc para ah• 

nız. Bunu fİfcnin a~nıa Ji.,. 
.Naenksınız ama altına bir 

Çiftinin figatı baş'° 
ka, tekinin başka 

Gün,Jiiziin a~·:ıtckahıcı bir 

akrabuı ';anlı. Jlir ı;ün omni 

dükk~ıhnJa hu:tınuyo;tlu. 

Bir hay geldi. Ayakkabı iı-te

di. Satıt·ı tecriihe ~tmek için 

hir tek i6karpin , ·.-.rdi. Bay 

hunu· ~ı:ıCuJi. A~·ağma iyi 

eclm İ5tİ. Sordu: 
~ . 

- Bunun fi~·atı ne? 

- İki lira! 
H:ıy hayretle )ıaktı \ ' e son

ra dedi ki: 

- Pek eağlarn olmıyacnk 
zanneder.im. • 

- ::'ic:-den? 
- iki lira d eiUn: z 'iP ! 
- E-wt iki lira!, ama eli-

nizde.kinin fiyntı: i;biirtcki de 

nlacnksant• dikt l ira ,·erecek~ 

siniz. 

Gündii:.ı: arlrn,laşma ~aka 

ec1iyorfln: 

- Çor11hımla kocaman bir 
tlefik var. 

- Ne milnıu;eh~t! . .\nnf'nı 

dalıa cliin salınaMı. Y epymi 
çorap: 

....._ ~lik yoktu da ayağını 

na~ıl itine soktmı? 

dam.la Eli siirect•ksinaz. nu ~11-
retle şiıerun ağzına yapıt , -
ımş olacak. 

Sonra :işeyi iki diniz ara

snıa :ı'lıp giizeke sıkrnıı. Bir 

mfülJet im lıal<le tutar5am2 

J>aranm kımıltladıiını göre -

r.ckriniz. Bu i~i ne kadar teıi
rar etlerseni:ı, daima .hu ne • 

ticeyi eltle c<lersiniz. 

Sebebine gelince: Şi~eyi 

iki eliniz arasında sıkbğmm 

miitl<lctçe §İ§e ve içindeki Jıa• 
va ~mır, hacmi artar Te dı~rı 

çıkmak i!terlc"e.n parayı da lu· 
mılit.Hrr. . 
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~~a~========~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 
~ lllırıen bedeli 996 lira 25 kuruş olan aşağıda cinsi cb'adı ve mikdar:ı 
·~ttrup tnalzcme mukavelenin feshi ldolayısile müteahhidi nam ve heu.-

011 ta937 pazartesi günü aaat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
7t72 ~fından açık eksiltme ilesatm alınacaktır. Bu işe girmek isteyen

ruıluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlik -
~ıı ~ gUnü saatine kadar komisyona müracaatları Jazımdır. 

1 , ? ~ ait. §ar tam eler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
tıı lik O kılo demir tel 1, 2, S m/m lik, 1000 kilo tavlanmış soba teli 0,9 ve 
· tb: 3500 kiJo galvanize adi ıdemir tel 0,50. 3,10 m/ m Jik ve 1000 kilo 

ag teli 112 - ı mim lik (2871) 

~en bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gurup malzeme 

~:r turup ayn ayn ihale edil~ek üzere 7 .6.193 7 pazartesi günü saat 1 O 
~ PaJada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
~ ~ktır.' 
ti !'~ek istiyenlcrin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun ta-

rt n C!aıkJe birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
~.~ işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadırı 

t( ıııaİ~.A. kablosu, kofre stohlpanezer boru ve saireden ibaret 26 k~lem 
"t a4 kzeınesi: Muhammen bedeli 2537 lira 84 ki.ıruş ve muvakkat temınatı 
' ti Uruştur. 
1 t11~htclif eb'atta 1135 Kğ. 248 metre bakır boru muhammen bedeli 11571 
'ı08! Ve muvakkat teminatı 125 lira 39 kuru§tur. 
~ \r adet ambuvatmanlı dökme boru 80 X 3,5, 5 adet 60 ve 1 O adet 40 
~kana, 3 adet 60 m/ m lik fılançlı dökme boru dirseği 7 adet 70 m/m 
IQ7 ~e 'l'. muhammen bedeli 1429 lira 10 kuruş ve muvakkat tc

' s~.o~ra ~ 9 kuruştur. 
ıa7 1 O kılo hurda dökme = muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat te-

~ /2 lıradır. (2870) 

' (~s.~cn bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi ile muhammen 
~.'hı O) lira olan §Öminuman takozları 9.7.1937 cuma g:ln\i saat 15,30 

1fc • kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
~itıtırrrıek istiyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve şöminuman ta
tc'rıııde 1.912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin e~ti~i vesi

\ taı· gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında ıntışar et
' ~~rtıatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
t~ill 

1 
r komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

cer (125) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
~ (2921) 

~~ 
l'llşşafaka dlrektUrlUğUnden : 
"~ ~yıs nihayetine kadar Darilşşafakaya alınacak muhtelif teb
e~t_ınesı yapıldığı halde verilen fiat fazla. görüldüğtinden fesholunan 
~ ılttneyc konulmuştur. Taliplerin 4 Haziran 937 Cuma günU saat on 
&e~13?1~niyedc Türk Okutma Kurumuna. gelmeleri muvakkat teminat 
\~ ~çın 200 ve et için 570 lira getirmeleri ve ~eraitini anlamak için 

Uruma müracaatları. (3035) 
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Istanbul Felediyesi ilanları 

Beykoz.da Şahinkaya caddesinde 2 nu-

Senelik muhammen 
Kirası" 

İlk teminat 

mar:ıh dükkin 60 4,50 
Büyükderede Büyükdere caddtsinde 
90 No. lu kahve karşısında 67 metre 
murabbaı arsa 13 0,08 
Büyükderede Büyük.dere di.ddesinde 
209 No. Iu kahve karşısmda 104: met. 

re murabbaı arsa ın 0.75 
Boyacı köyünde Hekim Ata mahalle-
sinde Meydanyeri sokağında 4,76 met-
re murabbaı yol artığı 15 1.13 
Uluköyde Muvakkıthane mahall~inde 
Çınaraltr meydanı sokağında 53 met. 
re murababı yol artığı 40 3, 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yaz.ılı olan 
· mahaller teslim tarihinden itibarE:n ay •·ı ayrı kiraya verilmek üzere a<;ık artır
ma.ya . konulmuştur. Şartn~eleri Leva mn müdürlüğünde görülebilir. tstekli
:er hizalarında. gösterilen ilk teminat n1akbuz veya mektubile beraber 14.6.937 
Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3072) 

Senelik muhammen İlk tcmit:atı 
kirası 

Arnavutköyünde Liıtfiye mahallı:'sinde 
Elçi sokağmda 32/61 numaralı ev 72 5,40 
Vefada Molla Hüsrev mahalıesinde 
Kovacılar sokağında Ekmckçiba.tıı Ah· 
met Paşa medresesi 190 H,25 
Hasekide Haseki caddesinde B:Jyram· 
paşa mektebi 150 11,25 
Cağaloğlunda Hadım Hasan Pa§.ı. med 
rcsesinin 6 No. Iu odası ::;o 2,25 
Zeyrekte İbatchanc sokağında Zenbil • 
ti Ali Efendi mektebi ~ 50 3,75 
Zeyrekte İbatehane sokağında Sahha 
Sultan mektebi 110 8,25 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 
nıahaller ayrı ayrı kiraya v~rilmek üze re açık artırmaya konulmuş ise de belli 
ihale gününde giren bulunmadığırdan pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstek Hler hizalarında gösterilen ilk teminat 
rı:ıakbuz veya mektubile beraber 8.6.9'37 Salı günü saat 14 de Daimi Enctimcn-
c!~ bulunmalıdrrlar. (İ.) (3073) 

İtfaiye anbarında bulunan iç ve dış lastik köhne battaniye, projö!<tör ve 
saire 45 kalem hurda eşya satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Bu 
et,.yaların hepsine 185 lira 70 kuruş fi& ı tahmin olunmuştur. Şartnamesi Leva
~m müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 13 lira 92 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya. mektubile beraber 8 6 037 salr günü saat 14 de Daimi Encünı".?ndc 

bulunmalıdırlar. (B.) (2948) 

Bir metre murabba.mı. 2 lira. 50 kuru~ fiat tahmin olunan Cağaloğlunda 

KUMBARA 
I 

TARLADIR 

_ .. ~ ~ , 

--

Mahmulpaşa mahallesinde çıkmaz sokakla 37 metre 50 santimetre murabbaı 
çıkmaz sokak ile ayrıca su terazisi taşları (bu ta.~lara da 5 lira kıymet tah. 
min olunmuştur. Satılmak üzere açık artırmaya konulmuşlw·. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. lstcklilcr 7 lir2. 41 kuruşluk ilk teminat rnak· 
buz veya mektubilc beraber 8.6.937 salı günü saat 11 de Daimi Enciimcndc bu-
lunmalıdıı-lar. <B.) (2949) i L.-.;.;.~;.;;.,;,__.-.--
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A. işaretli sderııı_,. Treni· Puar.' J>.ııartesi 
gllıtlerl işler. 

B. lşarctll sderin Treni Cumartt:si ve Pazar 
ıiılerl isler. 

KADIKIYO • HAYDARPAfA • kOiiiO 
l\ad kCıOndın k - H Pat•dınJ:-- ~Cll•Qye vJ • 

620 flSO x -- flU 
"100 720 
700 '7881 1• 
800D 87D 

886 t 
880 

9000 

905t 
940 

1\) 2Cı 
il 00 
il ~b 
12it0 
ıaco 
13.\5 
l.\36 
lf>OO 
15.\0 
16al 
16 rıo __ , 
17 2:> 
t7M • 

t.8 2ll. 
1900 
19 2C> 
19~ 
2020 
21 ()."ı 
21 fi'> 
2880 

IOOID 125 
s ıox s-m~ 

845X 
• 8li0 . 
' 905 

920 
9 16 ....... a-;·.c 9 36 
915 985 
9.S-x ıoos 
ıom>x HMO 
11 tı8 Adlpa~· lt '!3 
il 48 x 1200 
12 ~ "-"" lltuk•ı. t2M 
ıs ır;x . ısso .. 
ISMX 14·10 

lf) 08 x 
1548 
163011 

17 ·~ x __ .. 
18 15 XJ 

IA08 A•ıı•} . 
t9a:iX 
19~Toros' 
2026 x 
2118 x 
22 <>r> x c Acllrru• 
?388 ıı " 

\456 
ıus 
1600 
16 45 
17 ıcı 
1786 
1746· 
1815 
18 9:'> 
18~ 
1923 
1948 
1\108 
lo4., 
2128 
:tla! 
~M 

C. işaretli sderın" Treni l Hulrand1a Si 
t lnd Teırtnı kadar itler. ,. 

D. işaretli seferler Puar günleri yapılmu. 
E. lşarelll seferler Pazar ıillert yapaJır. 
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Valovadan 

Pendik 
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il 50 ~ -

-ı- 12 10 

Ri)'ükda 
Maltepe 

~ 40 1 10 .. 25 10!45 12 35 15 35 17 15 
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it 05 20 00 

Heybe il 
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C umartesi ve Pazar günlerine mahsus 
Araba Vapuru -.ferleri 

Kabatı~an 7 30 8 30 9 J 

Cı-küdara r! -458 459 4 
1 

16 30;11 ~0!19 20,20 .. 20~·: 
16 4518 35 19 35Je 35'2 

1 1 • L-
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_______ ,_ ............ ;;;ıı;--.---... -~--r-nı .. ıı..:ıa ·--- ----... 
Ü'KL:OAR-: BEŞIKT AS Hı\ TTI ~ CSH'I> \R ; BiSll\T AS • H \lif 

............... ,.... ""'""" ....... 
• 40 

7 5, 
1 30 
• 5 

• 30 
g 

t 30 

10 

111 30 

ı ıo 1 
11 40' 

12 MI 
ı:ı 40, 
13 ?O, 
14 

14 3(\ 

15 

15 3(1 

il 

•• 30 

17 10 

17 30 
il 

18 3Cı 

1 il !I , 

it 3Lı' 

" "° ~ 10 

20 :ıo 

21 ın 

21 3~ 

·~ 7 30 

7 45 

• 15 

il 45 

• 15 

·~ 111 15 

il) 45 
il 20 

il 50 

l2 ,o 
13 

13 50 

14 15 

14 45 
15 15 

15 4& 
•• lO 

lı • ıi '° 

j ıno 

1 

:! : 
il"° 
" 15 

ı :~ 
~2o 

21 

21 2<1 
21 :ıo 

' 25 16 fıi) 
6 ~s 11 :ıo 

7 21) 17 40 

8 5 18 ılı 

s .ıs 11 •s 
9 !) 19 !5 

9 30 20 
111 5 20 50 

ıo 35 . 21 JS 

' I 10 
il 50, 
12 ıo 

12 41 

13 45. 
14 

14 35 

14 55 . 
1515 

15 45 lll I 1 
il 30 1 

.. , tıatıaı lıWırt 

• 40 
7 10 

7 .15 lıllı 17 30 

au ~ 1750W 
:. 18 30 110 

9 20 
9 55; 

10 15, 
ırı 4'\ 

1 

il 20 . 
il 4~ 

" 5 
19 35 

20 20 
21, 5 
21°H 



16 - KURUN 30 MAYIS 19~ 

Fevkalade proğram va yenl~lklerle 

1 1 
Maruf sanatkar profesör l S T E R N A D idaresinde 

CAZ 

Beyoğlu VakıflarDirektör.lüğü ilanl~rı 
Pangaltı Elmadağı caddesind:.: 9 N o: lu ev 

" ,, ,, 19 No: lu ev 
., Cümlıuriyet ,, 83 N o: lu evin üçüncü dairesi 
., ,, ,, 87 N o: lu apartımanın 1- ci dairesi 
,, ,, ,, 87 No: lu ,, 3- cü dairesi 
,, .. ,, 87 N o: lu ,, 10. cü dairesi 

Surp Agop vakfı akaratından yukarda mevkileri yazılı evler 31.5.93~ tari
hıne kadar kiraya. verilmek üzere R<:Ik arttırmaya konulmuştur. 

!steklilerin 7.G.937 Pazartesi g:inü saat 3 de Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 
Akarat kalemine öelm~leri. (29 75) 

av 
B üyük Piyangosu 

2. incı keşide 11 Haziran 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan baş~<a: 15.COO, 12.000, 1.000, 

100 con; 
liralık 

Jiralık ikramiye!erle ( 20.000 ve 

mükafat iki adet vardır. 
Aynca: (3.000) liradan baılıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü • 

çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ..• 

' 
KU VN --.f lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETi 

/ 21 ikincikanun 1911 tarihli şartnamenin 
iLAN UCRETI.ERI 

Tfcarct ilAnlarmm ilAn aayıtaıarmda 
santimi 30 kuruştan ba§lar. tık aaytfad~ 
250 kuru~ kadar çıkar. 

Bllylllc, çok de\·amlı ktllşcll, renkli ua.rı 
verenlere ayrı eyrı indirmeleri yapılır. 

Resmi llAnların bir satırı 10 lluruştur 
l\üçUk llftula r : 

Bir defa 30, iki de.tası 50, Uç defası 6:"ı 
dört defası 75 ve on defası ıoo kuruştuı 
Üç aylık llQ.ıı \"erenlerin bir defası beda· 
vadır. Dört satın geçen llAnlarm fazlıt 

satırıan beş kuruııtan h'!sap edlllr. 
KURUN hem doğrudan do~nıya, kcn· 

dl ıdıı.rc yerinde, hem Orhanbey tıanmd!l 
VAJ..'IT Propaganda Servisi eliyle UAn ka· 
bul eder. 

l 14 üncü maddesine göre 

1 

1 LAN 
1937 yılının 1 Hazirandan ve yeni ilana 

kadar pazardan başka günlerde 
gidiş • geliş cedveli 

to 

12 

No. Yollar 
Şigll _ TUncı 

Tünel • Şi§If 

Şişli • Beyazıt 

Beye.zıt • Şlgll 

Harbiye - 1' aun 
Fatih _ Harbiye 

ilk Son 
kalkı§ kalkt§ 

6.00 24.00 

6.20 23.15 

7.02 24.00 

b.l:SU :.14 .liU 

5.45 23.40 

- ·=- .. r 

A Harbiye • Aksaray 

12 Aksaray _ Harbiye 
6.4Q 24.-

15.157 23.20 
SAFO 

A. Dode - H . R ifot 

Sayfiyede okunacak ..,.üzel o 
bir roman 

15 

1 

16 

'faksım • Sirkeci 

Slrkccl • Taksim 

7.15 19.10 

7.35 19.30 

VAKIT Kitabevi _ 100 kuruş V) 

Maçka - Beyazıt 

Beyazıt _ Maçka 
6 .15 23.20 

7.00 24.05 

l:ilgll (depoı Eminönü 6.10 6.55 

EmlnönU • Maçka 6.40 20.50 --- ::.1 A 
16 

::ı:: •............................. , ............................ ,. ~ 
ı·······c~·~g;i ··-ı;it~·b;··· .. ·ıı ~ Maçka _ EmlnönU 

Şişli • Sirkeci 

Sirkeci - Şişli 

7.05 20.20 

Rudyard Kipling'de 
dilim z 3 çeviren: 

Nurettin Artam 

17 .. - 6.25 20.00 

6 .55 20.30 
ii ~ :: A :Mecidiyeköy _ Eminönü 6.45 18.45 
I' -. 
:~ U> 17 Eminönü - Mecidiyeköy 7.17 19.15 .. -----~-~----..._""'!"'!~ !: A Taksim - Beyazıt 7.30 20.30 .. 

;i lngıJiz edebiyatının ~ahcserlcrl :! 18 Beyazıt - Takalm M2 2ı.10 

~ arasında olan bu eser Ulus neş- ==.~=:.! 
19 

.ı<urtulu~ _ Beyazıt 6.oo 23.ıo 
riyntı arasında çıkarılmıştır. Beyazıt - ı-:urtuluş 6.45 23.55 .. 

:::::::::::: :::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=: A Şl§H (depo) EminönU 6.6.05 6.ıf3 
F.mlnönU • Kurtuluş 6.35 20.45 

Dr. lhrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

Haschi t•c Çocuh hastaneleri snbıl; 
nsistnnı 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 
Her gün saat 9 dan J 8 e kadar 

hastalarını kabul eder. 

19 
ı'urtuluş _ EmlnönU 6.57 20.15 

..... 
(/.) Beşlktaı:ı • Bebek 

~ 2 2 Bebek • Eminönü 
~ Emlnöoil _ Bebek 
ı:r:ı w Bebek • Bc§lktaş 

~ 23 Ortaköy. Aksaray 

f-4 Aksaray _ Ortaköy 

::ıdı-----~---(/.) 

15.23 

5.45 23.40 

5.55 24.20 

ı.oo 

5.50 20.50 

6 .35 

._. ______________________ ,.: ~ 
34 

Beşiktaş _ Fatih 

Fatih • Beşikla§ 
6.JO 

H • 
1 

• ye 
Her tarafı zümıüt gibi yemyeşil, güzel Boğaziçinde ilkb 
su son günlerini zevk ve neşe içinde geçiriniz. 

Cumartesi alqamı postuile pazar ıabahı postalarında o/0 50 fevkalade tenzilatlı bilet 
··.atbik edilmektedir. 

(Bu biletler pazartesi öğleye kadar avdet için mute~rdir.) 
Gidip gelme bilet ücretleri: 
Vaniköyü ve Rumelihiaanna kadar : ikinci 10, birinci 12 kurut. 
Çubuklu ve lıtinyeye kadar: İkinci 13 l i 2, birinci 15 kuruş. 
Anadolu ve Rumeli kavaklarına kadar: İkinci 17 112, birinci 20 kuruttur. .,leli 
Pazar sabahından itibaren Üsküdar v Kabataş arasında yapılan araba vapurunun tef 

alade surette sıklathnlmıfbr. Şu suretle ki : 

Hesab 
No. 

209 

58 

183 

913. 
2 

10 

1584 

Cumartesi ve pazar günleri: 
Kabatat ve Üsküdar arasında 20 gidi§ ve 20 gelif. 
Dif{er günlerde : 1 O gidiş ve 1 O geliş olarak tertip edilmiıtir. 

•. 

Tarif eler gişelere aaılmııtır. -
lstonbul Defterdarhğından : 

ismi 

Ali isken. 
der 
Anisti 
Kağa 

Nuri 

Sanatı 

Birahane 

içkili lo. 
kanta 

Lokanta 

Mahallesi 

Beyazıt 

Kemankeş 

Tophane 

Sokağı 

Necati 
bey 
Topçu
lar 

.. 

N. Cilt Sene 
Varak 

111 2/ 24 933 

80 2/ 27 .. 
2/ 28 .. 

Hayık Se. 
ddyan 

Emin Meh. 

met 

Kunduracı Yenicami •• 

327 
331 
517 2/ 30 .. "' 

Otelci Tophane 

Yorıi Yenicami 

" 181 
183 
28 

1 
2/31 .. 
2/32 ,, 

KA Bt.1 

so.~o 

117,60 

42,60 1 

1; 27 

8,40 

11,55 

80 

16 
Mehmed 
Yakub Ha. 

san 

içkili lo. 
kanta 
Fırıncı 

Birahane 
Kemankeş 

Beyazıt 

Haraccı 

s. 
Topçular 122 

158 
2/33 
2/36 

.. 
ı 

32,20 z7.~ ıı 
183,26 80,96 235.39-

1451 

47 

1859 

818 

174 

1438 

ıso 

2 

2893 

7 

588 

347 

266 

172 
140 

179 

1829 

130 
204 

154 

184 

1 

O nibüs ve 
otübüs Ş. 
B ella 

Emin 

R ahmi A. 
ziz ve Ş. 

Veli 
Hikmet 
Rıza 

Otelci 

İzmir Ot. 
elcisi 
Lokan. 

tacı 

Köfteci 
Avukat 

Akay Lokanta ve 
birahanesi 
İapiro 

A pik 
Süleyman 

Hüseyin 
Avni 
Sabit 
Mustafa 

Celal 
Ceyit 
Şeref 
Ah il ya 
Yorgi 
Hasan 
Hacı A. 

Fırıncı 

Kahve 
Turhan 

kahve 

B erbb 

Kaaveci 
Yeni dünya 

Kiraathane 

Berber 
Kahveci 
Kahveci 
Kahveci 

Kahveci 
Hamam 

rif H üsseyin 

Anisti Ke. 
ğa 

Nikola 

işken be. 
ci 

Acente 

Kemankeş 

Tophane 

Tophane 

Kemankeş 

Beyazıt 

Yenicami 

Tophane 

il 

Kemankeş 

Beyazıt 

Yenicami 

Beyazıt 

Beyazıt 

B " ,, 
K. b:?§ 
Kemankeş 

Tophane 
Molla çc. 
lebi 

Tophane 

1\:. Al~ 

., 

ö . Abid 22 
han 

Gümüı Hal. 
kalı 

Kara Mus. 
tafapaşa 

Kara köy 
palas 

K· Mustafa 
Jeneral H. 

Topcular 

" 
Rıhtım C. 
Topcular 

Fermene. 
ciler 

Topçular 
K. M us. 

ta fa 

T opçülar 

" 
B. Kesen 
K . Musta 

ta paşa 
B. K esen 
D. Bağçc 

Tabak. 
hane 

30 

T 

180 

139 

161 

86 

247 

141 

77 
339 

9 
32 
34 

79 
96 

19 

1/7 

2/21 

2/ 22 

2/ 29 

2/ 23 

2/ 35 

3/ 1 

3/ 2 
3/ 3 
3/ 5 

3/ 6 

3/ 7 
3/ 8 

3/ 9 

3/ 10 
3/ 11 
3/ 12 

3/ 13 
3/ 14 

2/ 26 

.. 
" 

" 

" 

.. .. 
,, 

.. 
" .. 

" 

.. 
" 

" 
" 
" 
" 
.. 
,, 

!t 

• 
25,80 19,79 17•

1 

37,80 

16.80 

19,95 

12,60 

15,7 5 

16.25 

35.56 
14, 
21, 

S,60 

21. 
6,30 

6,30 
21, 

37,80 
7, 

42, 
81,20 

16,80 

33,49 

3,51 

ı,sz 

Frenk. 37 3/ 35 ,, 57,79 
yan H. 38 ~ 

• "'k lt • k d · · 1 ·ı · - iktarJall Galata şubesı mu e eflerınd:n olup yu arıda ısım ve a resı ve vcrgı sene erı e vergı "" 
gösterdikleri adreslerde bulunmamaları hasebile namlarına tarh olunan müstahdemin vergisine ai t ihl>' ~ 
liğine imkan görülememiş olduğundan hukukuusul mahkemeleri k;nununa tevfikan tebliğ makarrtıOI 
üzere ilan olunur. ( 3088) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 

KURUN 
7.10 

~----~~~---:=--~----A IU!aray - Topkapı 5.25 - rı. 
ihalesi 

Aylık 

8 aylık 
6 &)lık 
l·ıııık 

ABONE TARiFESi 

l\lrmlrkct 
içinde 

ı :so 

400 
71>0 

1400 

~trnılcket 

dışında 

275 
7SO 

1400 
2700 

Tarifesinden Balkanlar için ayda otuzar ku. 
ruıı dü§UlUr. POEita birliğine ginnlyen yer
lere ayda yetmiş be§cr kuruıı zammedlllr. 

TUrklyenın her posta merke:ılnde 
KUnm·a abone yazılır. 

Adreııinl değiııtlren aboneler 25 kuruD 
öderler. Göndcrmlyenlcrln adresleri 

değtııtlrilmcz. 

Topkapı • Sirkeci r>.40 23.30 

ü; 32 Sirkeci _ Topkapı 6.12 24.llO 
Cinsi Miktarı 

w 
::ıd 'l'opkapı _ Aksaray 24.35 YUn fanila 60,000 tane 

-rahmin bedeli 
Lira 

120,000 
11,000 

Şartname 

bedeli 
6 lira 

llk teminat 
Lira 

7250 
~·---A~lt-sa-r-ay _ __ ı_e_uı-.. -u.-e--o-.;ı-0-- A.ltlı üstlü demir karyola 500 tane 

~. Yedıkule _ SlrkecJ 15.45 23.35 

..::ı 33 Sirkeci _ Yedlkule 6.17 24.05 

::ı Yedlkulc • Aksaray 24.40 

ı:r:ız ----~~~-~--,"!!'----~---Aksaray _ Edlrnekapı 6.25 

~ Edlrnekapı - SlrkecJ 5 .4:S 23.4:S 
en 37 .... Sirkeci _ Edlrnekapı 6.U 24.20 

Edlrneke.pı • Aksaray 24.45 

- ilmi Felsefe 

l Dün ve ,Yarın KitaplanJldandır 

Fiyatı 40 kuruştur 

«VRUN doktoru 
Necaattln Atasagu 1 

Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lilelide Tayyare apartımanlannda dairt 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 

m uayene parasızdır. 

\ 

o 825 

Dr. Hafız Cemal 1 
LOKMAN llERIM =-----

Dahiliye Mütehauı61 ı 
Pazardan başka gUnlerd~ öğleden ıııonra 

aaat (:?,:S taıı 6 ya) kadar tstaobulda Divan 
yolunda (104) numaralı buausl kablnl'slnct 

butaıarmı kabul eder. Salı, cumartesi gUo 

leri sabah .. 9.5-12'' saatleri bakikl fukarayıı 
mahsustur. Muayenehane ve e-v tell'ton 
:0::?398. Kışlık telefon: 21044.. nna illn 

Sahibi: ASDıl US 

Ne§riyat Direktörü: Refik AlıIQ.t\ Stve;ııu . ' 


