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Mcr~umtm mezarı ba§IM.a Basın Kunımu başkanı tes!ilrlermi anlatıyor ... 

Değerli arkadaşı
mız merhum Tahir 

Dün matbuat erkanı ve 
tanıdıklarının gözyaşları 

arasında gömüldü 
(Ya.:Mı 5 in.si 31lytfaila) 

lh.~1.llbcrla)'ll gUnlerdenberl sabır· 
~· bckl~ncn nutkunu nihayet 
- "~· A vnıpanın bugtinktl tehllke
b~elcrl karşl5Inda lngllfs lmpa
tt~luf,'lınun nasıl bir hareket İıat
'-'ağını anlattı. Bununla bera
"- 4.v:rupa işleri diln~ nisbetle bu
' daha ziyade aydmlanmıt delil
~ Zlr4 lngUJz Başl"okill gtlnltn bi
t e Al"rUpa ortasında bir ateş tu
;: l~nde kaybolaca.~ ~bl bir 
~ıara alan Çckoslol"&kyanm mu
' eı-atma karşı bile lAka;rt kala
' &ca.ğrm söylcror. Fakat Çckos
' ltraya şöyle dursun, Fransa .ve 
~kayn karşı olan m\idafaa teah
.._ ~elini tarif ve izah ederken dahi 
,,1'llt bir ihtiyat ile dil kullancyor. 

,"'~ıe Çcınberlayn'in selefi Al· 
~'-ta karşısında Fransa ve Bclçf-

K .. ··~ t Marki dö Pr~t'ın be_qanatı UrS goren Ogre -
~ ni yctlnden bahsederken: · 
~ lııgnterenln hududu Ren nehri 

Oerincle başlar." 
~llıtşt.t Te bu söz o g8.ndenberl 
-. t.ere ile Fransa arasındaki em\t!et va menfaat birliğinin en kısa 
~~esi olarak zihinlere 7erleş-

~~uld bu defa lngiliz BaŞTekiU 
~nde bu derecede sarih olama
~· İngllterenln Fransaya karşı 
~ batlı oldo}nnu söylemekle 
" ~ı-. bu dm-Jetlerin hangi ~eldi
~ ~Ttlze uğradıkları UU'llan Btt
~ta.nyadan yardım ı&i>rccckleri 
' en belll değildir. lnglllz ga
~ 1el"l bu noktayı daha IJi tebarüz 
\t.; l'ınek . için ''f ngllt.ere Fransanm 
~ ~za u~ramasma tahaminlll 
'~~·· diye açık bir söz s'Uyl~mek· 
~teklndlklcrJnI, ı,unon rerlne 
s:ıere Fransanm bir ecnebi lstJ .. 
~ utramasına tahamm\11 ede
'ı ·'' ~dilder:lnl blrka~ gun eneJ--J-. . . )' l lls telgrafları bilhassa kayit 
'- ı:=ı-eı c~mlştt. Fransa ve Belçl
~ klonda !!larlh olamar!'n lnJtiliz 

~k:tUnden tabii olarak bujtÜD\ln 

ASIM US 
(Sonu .. Sa. 6 Si!. 5) 

Frankonun Ankaraya menler~n a~lelerine 
. . • . . . • • Ayda ylrmı beş llra verilecek 

fayın edılecek a)anı Maarif vekili dün mecliste 
Eskiden ispanya hükumetinin beyanatta bulundu 
istanbuldaki Başkonsolosudur 

1 

General Franko adına hUkflmetı-' , 
mizle münasebet t~sls fçln Ankarada 
müzakerelerde bul~n!ln, General 
Frankonun BUkreş mnmessllt Markl 
dö Prat dün sabahki eksprel!lle şeh- . 
rJmlze gelmiş, Park~tele l~mlşttr. . . 

Kendisiyle görüşen bir muharrl· 
rlmlze A'nıtaradaltf mnzakereler • ve 
TUrklyeye General Franko lspanya.. 
sı tarafından tayin olunan umu"mt a- ' 
jan hakkında tafsllAt • vererek do
mtştlr kl: 

- Balkan Antantının, Ge~e.ral 
Franko· hUkQmetlnl tanımak husu
sunda verdiği karardan sonra An
karaya gitmiş ve hükflmetlnlzle mü
zakereye girişmiştim. Maksat, her 
iki tarafın yekdlğerlne birer umumt 
ajan tayini tdt. Bu, kararlaştırıldı. 

(Sonu: Sa. 7. Sil. 5.) Marki dö Prat 

Ankara. 26 (Hususi) - BllyUk 
Millet Meclisinin bugUnkU toplantı
sında ortaokul öğretmeni yetiştir

mek tçln Gazi Terbiye EnsUtUsUn
de acılan kursa devam eden öğret

men okulu mezunları hakkındaki 

kanun lAythasının mUzakeresl mn
nasebetlyle söz alan Maarif Vekili 
Saffet Arıkan, şu beyanatta bulun
muştur: 

"Geçen toplantılarımızdan birinde 

bu kanun müzakere edtllrten Ziya 
Gevher arkadaşım llkmektep mual
llmlertnden ortamektep mualUmlltl 
kursuna gönderilecek olanların at
lelerlne yardım edtımek üzere bir 
miktar para verllmesl tekltflnde bu
lunmuşlardı. Ben de anumuz4ekl bot 
çede hUkflmetln bunu nazarı itibara 
alacağını heyeti celfle:ye arzetmt•· 
tim. 

(BonM Sa. 6, 811 3) 

yiiltktin peşiffdeK : 

Tavşanın dağa dargınhğı 

l' arihi. hakikatlere ve en kuvvetli hayallerin ı 
~aratamayacağı vak'a'ara dayanan bir eser: 

İtalya lçcristnae btlttln n\lfusu on 1Jd bin kişiden ibaret mt\ltakll 
bir devlet yar k:l adı Sen - Marcncumhurlyetlndir. 'Bu minimini devlet 
meğer Umumi Harpte İtalyanın 7amnda olarak merkeZi devletlere. 
bu arada Ttlrklrcre ka~ harp llAn etmiş; bu Taztyete göre Lozan 
BODı konferansına bu klltük dcl'let te çağmlmak lAzımgellrken bu. 
na hlç dikkat edilmeımlş. Neticede bllıtln devletler ile ıro.1h tmwandı· 
p halde Tllrklye ile Sen )laren cumhurlyetl arasında harp hali bugtı .. 
nekadar devam edip gelmlşt Bundan dolap da Sen Haren cnmhurlretl 
son zamanlarda ticaret mak5adlyle ltalrada serahat ederken hudutla. 
rı lterlsine giren 1smaU Halec-yan adında bir Tllrk tebaasını tevkif 
ederek iki gön hapsetmlt ve nihayet neyo uğradıimJ bir tlrll blleme-
7en bu zavallı adam ltatran konsolosunun 7ardımı ile baplstAm Jmrta• 
labllmlf t ••• ~. 

Fransız gazetelerinin bahsettlkleri tlrkçe tsman fsın'ntn eımenlce 
Halacyan adı ile karışmamıa bakarak hapis macerasmm dolra obna;. 
mutan flphe edlleblllr. TllrJdye Ue Sen Mareıı ~ .......... 
hukuk! bir harp hali bulunmMJna gelince bunun~ ..aı,lenecü tıım• 
elan ibarettir: TavMU d~a cJanJmu da daim habarl o1"Wlllfl 071• 

Kadircan Kaf lının qeni 
tarihi roman 
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Vicd n hür iyeti ve 
devrimiz. 

\'ledtln hOrrlyctı.. Bu sö:ıU söylerken. 
f>aDa a.a • .,ı.:n um:Ubl UUD)aruu kul.ürü 
ile b~l"nw~ kafalar hayr"Uo lıa.kabıJlc
Jcr \"o u.:rı"r ai: 

.. _ iliz ye.ol L>C.)'ler bU) onız. Orijinal, 
taze bir ll-'IDe b&ıtret çekiyoruz.. halbu
ki 'lcdan bür!lyctl dlyonunuz, \lcdaıı 
•flrr;,oU. nluklan kanı.ı gUnlcrin arka
amda panldJyan bir lbıktlr. \"icdan vo 
llilrrlyet ancak tarl1ı1n bir faslıdır. 

Gcçmtı ıtlnfartn batl1'alarmı bir sakız 
'bl c;i.;nomok s5zlerl JlorJyo do''TU uzanan 
hayal ufuklarını scçcmlycnJc.in \"e gcnç
Ul< ma.ccrnlan Uo kcndUcılnl a\·uımnk 
lallycn!crln ihtiyar ,.o bitkin günlerinin 
harcıdır. 

Harp sonra..ı dünyaya Uk defa ac:ılp 
bir orta zamaa ba\"BSJ içinde çöktü. 
Kcndl içine kapanan dc,•letler, oıillet
ler br.rbin mütareke \'e sulh adı altın
da tekrarlanma mı acı, &CJ seyrcttller; 
1914 de kapanruı sınırlar gitgide blra.z 
daha krntU üstüne örUldil. GUmrUk hu
dutlnn Kafdağı halini alda. Huduttan 
•ududa giden d!Ma eanld bir tahrip 
bombaAı, bir bataryaam ayni sayıldı. Si· 
19Crlcrdo ekonominin kanlı cidali ba~ladı. 
Ve Avnıpa orta ı.amanda olduğu gibi 
bran'tk bir dehliz, \'e r.;erllmt~ ldnlorle 
dotd.;:" Orta 7.amanda bcr pt<ınun arka· 
amda ayn bir ilcm yaşarda. Şatolar bl· 
rtblr1erlno yıldızlar gibi bakarlar ve bl
rlblrlcrlnl esrar dolu dUoyalar gibi sey
l'OO~rl~rd1. 

Der kUı;Uk pto kendl!!ln1 insan, bn'4' 
b11mı tnundan başkll bir ey ru1dctder
dl. Kendisine iman, ba51m.smıln.n 15Uphc 
bu dt-\'lin 19lsn idi. ŞUpho lle hruınm bir 
1'11hta blrl~~t. ln!:tn ruhunda lkl ut 
lıkstft ynretm~ hlr tarih deninln lmn-
lı d"lc'lra olma~r. · 

Tcr5rler, mezhep kavı:;alan, '1cdan 

Dünya allı 

YAZAN: Sadri Ertem 
hUrrlyctinln Wiıuı kuleleri Ustliııde ylik
sclco b:r m~'alo h&llul almaa& bu Ud 
at psl .. olojiniD lnsaıwa rubunda .flUI,)'&• 

na ı·e kucak kucai;a yer almı;,f ofuıaı.ın· 
d3ndır. !lezhcp ka\·salarııwı. eııgizls-

yon kararlarmm, diri, dlrl yakılan in· 
ı.ı.an:arm, dağlanan bcdenlerfıa maecra
smı ancak bu ruh haleti lzab eder. Bir 
kelime llo taaı;sup böyle blr gübrellkte 
bU) üruU~!Ur. 

Harp onrası dllnyaıu ka\'galuuu d· 
onyct.ıcrlnl, ldnlr.rlol, ~lddetlcrlnl ud~ 

cc bir noktnya ba~hımı11tır: T~~upl 

Mczh~p muharebeleri deninde olduğu 
glbll 

• * • 
Kemalizm dünyayı ve insan olluna 

\ietlzw hUrriyctJnlD l§lğı altında gureo 
\"O ona kıymet veren bir rejlmdh. Ueı 
turlil ta:ı.~uba karşı, fikrin ve bllrrlye
llo kalesinde nlha \'O insanlığa blzmet 
emc'lndedlr. Sulha, lnıwıhğa. medeniye· 
te, Tolcrnnsm, vicdan btlrrlyetlnln ha· 
Hn ruhuna saran harareti ile hız \'erl• 
lcblllr. 

Daha yirmi sene önce bize btr bq}aa 
cihandan bal<an A vrupanm geçlrdlil ruh 
buhrnnt kcndbılnl pslkoloJJ ba.kmı.mdan 
birkaç asır ı;erlye sürtıklcmlştlr. 

Vicdan hUrrlyotfnn, mOsbct tefekkö· 
re karşı ~ılıın bu geri ruha belki 7enl 
\'6 ger(okten Avrupanm e9Crl sa.nan· 
lıır bulonnblllr. Fakat bu ne Rönesan" 
Avnıpa!'lmra idealine, ao de hayatta bt· 
nıktığı izlere uygun bir hamledir. 

J\lcd:'tılyete vo mUsbet tefekküre doğ· 
ra rol alon K<'.m:ıll t TUrldyedo mllnev
\'erln mııl(şuş cereyanlar orta!'lmda her 
'J~Yd<'n önco ruhunu bo snda ,Yllu!ma<111 
icap eder. btı.. taM!JtJl) kalesi de~ı. bu 
yurtta bir med"nly~t dilnyr.sı hafkNle· 
ccğlz. Kcmn'lmı R6ncsan!'lm dc\-amıdrr. 

• 
pıyasası 

Cç büyük devletin 
elinde 

Dil,ya para vazlyetl'ldC bil!'Ük bir ı 
roın olan altm lstlhsaldtl, seneden 
seneye artmakta.dır. 

BUtUn dllnyada, 1929 senesinde, 
altıo tstll'ısalO.tı 608 tur. !keo, l 9:JG 

da l orıo tona. çıkmıştır. 

Dllnyada altının en fazla istihsal 
edlldh'U yr.r Afrlkadadır. Cenubt Af
rika h!ikfımetl ile bu altın lstibsnlA
tını elinde bulunduran lnglltere, bu 
e:ıretle, dUnya para slyasbtine bAklm 
bulunmaktadır: Dünyada elde edi
len altının yüzde kırkı Afrikada çı
kıyor. 

1929 da Afrlkada dünya tsUhsalA
tınm yüzde 68,l elde edilirken bugün 
bu rakam yüzde 40'a dllşmUştOr. 

ÇUnkO, gene 1929 da dünya lsUhea· 
)Atının yUzde 6 lnl elde eden Rusya 
bugün bu rakamı yUzde 16,5'a çıkar
mııtır. 

Diğer kıtnlardakl altın tsUhsalAtı 

nlshetl ,anlardır: 
Amerika: 1929 da yUzde 27. 1936 

da yüzde 28: Asya: 19~9 da yUzde 7, 
1936 da yllzde 7: Okyanusya: 192 9 
da yUzdo 3, 1936 da yüzde 5; Avru
pa: 1929 da yllzde 1, 1936 da yllzde 
1,5. 

Gerek Afrlkndakl lsUbsalAtı ile 

Tt-~ekkilr 
Teyzem Yeg5.ne Özcoıkun'ı tu

tulduğu hastalıktan, Curahpap 
hastahanesinde yaptığı bir ame
liyatla kurtaran, Univenite t:irin
ci Hariciye kliniğinin çok ıt.ıymct
li Doçenti ve Doktor Operatör 
Hbım Bum:n'e, büt(l.n ail~nin ni
hayetsiz teıekkUrleri:ıi alenı:n bil
dirmeği bir vazife bilirim. 

iZZET MUHlTTlN APAK 

l':f ütef erri.'';: 

Üsküdar Halkevinde 
Kültür Gecesi 

Üsküdar Halkevt tarih ve edebiyat 
kolu bir ecri kUltUr gece:sl lertlp etmio
Ur. İJk gece bu akgam yapılacaktır. 

Kongreye davet 
ı\ızılay OslıUdar llç~lndcn: 
Kızılay GskUdıır ilçe şubesinin ytlhk 

kongresi 27 - 3 - 1138 pazar gUnll saat 
11 de Doğancılarda. Halhevl salonunda 
toplanacıığmdnn şubeye kayıtlı üyelerin 
vnktfnde gelmclerl rlca. olunur. 

·TurhJye Kızılay Cemiyeti EmlnöoU 
Kam Şo?"ıe11tndcn: , 
Kazanın 1938 senesi ınnumf tnecllsl 

1 
Bir fıkra 
_ .... liiiıiıi ....... _ 

t"ransad !'.l muhtemel 
bir harp içln hazır

lanan proje 
Fransada efkArıumumlye Avru

panın son vazlyetlndeo çok ... ndlşe
dedlr. Onun için buglln, yabut yarın 
bir harp çıkaca'~mış gibi hazırlıklar 
yapılması lstenlliyor. Hükumet bir 
kanun proJest hazırlıyarak mebusan 
mecllslne vermiş, bu projede bUtUn 
Fransız mllleUnln icabında nasıl et. 
ldh alU yapılacağını glSstermletlr. 
Projeye göre. bazı ahvalde kadınlar 
ve kırk yaşından aşağı olan mebus
lar da cepheye gidecektir. Bu mU· 
nuıebetle (Matcn) gazetesi şu fık
rayı yazıyor: 

"Me· usan mecllsl milletin harı,. 
zamanında ne suretle sllA.h altına a 
tınacaltına dair bir kanun projesi 
mtızakere edecektir. Bu proJoye l!Ö· 
re kırk yaşından aşağı olan biltUn 
mebuslar Fllflb altına alınabilecek 

e ıtıtaHift '\ scvkol·,.rnraklardır. 
bt. peklHA. L!ktn snn.tı nttıbA elı-

nacak\ar yalnız mebustar olmasın de
ğil mi? Blrlncl esaslı prensip şudur 
Hastalar mllstesna olmak nzere. 
kırk y ş·ddaft aŞağı bUtUn rurttaş
lar, fihngl meslekte bulunurlarsa 
bulunsunlar, shlli atlına afinmah ve 
cepheye r,önderllmclldlrler. Geri hiz
metleri, idare işleri, harp imalatı 
kırk yaşından yukarı olan kimseler. 
icap ederse, kezalik sllAh altına nlr
nnbllecek kn.dın1nr vnsıtaslyle temin 
olunmalıdır. Jklncl esruılt ı>renstp 
ijudur: SllAh ahına alınanların hep· 
si, nerede bulunurlarsa bulunsun. 
ayol tiyint litacnklaf'dır. Devlet. 
gerek kendllerlnln ve gerek atıele
rlnln matşet ve idaresi için lAzımo
ıan masrafı yapr..caktır. 

Kırk beş yaşındaki adamlar giln. 
de blr frank alarak, ölmek Ozere 
"epheye giderken. sllA.b altrndl\ bn
lnnan ylrmt beş yMmdakt gençlerin 

!;tlnde yOz frankla gert hlzmetlerlodP 
çnhştırılmalan hiç bir suretle tecvl? 
nt'l ttpm<>ver,.ltttr. Vatan MzmeU ö 
nUnde herkes tein mneavatl" 

• • • 
DAHA MAKU{; 

BTR CARE D0Ş01"'MEK JJ.ZTM 

(Akşam) refikimiz son maslak faclasın

dan bııhsederken: 

- Mnslıık )'olunda niçin bu 1'ad:ır çok 
kaıa oluyor? Burası netameli midir? U
~ıırımz mudur? Beıldüa mı sinmışılr7" 

Diye soranlara (DlkkoUer) sütununda ~o 

cevabı veriyor: 
- Hny1rl Fnkul Ma~1ak yolu muhaddeb 

yoldur! Burada elli kilometreden (ula 1ıl

ıl ılcmez. •• Fizik ve mlhanik kaldeıl: Yet
mlf, seksen gittin mt, araba kayar, yan 
taraftaki aftaçlam çarpnr. Silr'al tipi bam
bnşka IJpılr; memleketl:nlıde olomohll 

alablldiAI gibi sünnefte mahsus yollar he
nnz yıpılmadı~ı in fada sllren felftkelt' 

koşar. işte herkesçe malOm olması icap e
den bir bakfkatı• 

Hiç şOphe ~·ok ki arkodaşımmn btı teş. 
hl~I tok ıfoıtnıdur. t:akat l\fo~lak yohınrhı 
elli kllometreden fıııla gitmenin muhok
'·nk bir fcltıkel actlreceğl hokikaıtnı heı 
kese anlolmnRa çalışmnktan ise bu yol Q. 

Terlnrlckl aAaçlnn kesmek daha kısa bir 
('arecflr. 

26 - 3 - lf\38 tarihine rastlayan cumar
tesi gUnQ saat H,30 da OördUncU Vakıf 
hanmda k!ln Jstanbul Ticaret ve Sanayi 
odıı.aı salonunda tonlanacaktır. 

Kaza rnınukaınnda kayıtlı bUttln Kml
ayhlann toplanUda ham bulunmalan 
rica olunur. 

loglltore, gerek Amerlkadakl tstıh. 
salAtla Birleşik Devletler ve en nt· 
h11.yet Rusya, altın piyasasına tıAklm 
otan Qç bUyUI devlettir. "Demokrat 
devlet" gurupunun Oc; bUyUk rilknO- 1 

nU teşktl eden bu mcmlektlero ffiU• 

kabil Almanya, Japonya ve ltalya-

~esımne fftadlnseuer: 

'nın altını yoktur ve bunun h;ln parn 
nizamlarını altın esnsından hariç o
larak kurmaktadırlar. 

Osmangazinin Mesebi 

Hitlerin Fransaya karşı siyaseti: 

Ya harp, ya sulh! 
Fakat her ikisfde birer şartla ... 

rn••trrl 
bOtOn nOfusu etrafıma topla tı O" Fransızca ''EntransiJan" gazete. 1 

sinde .\, ı~. Jön Ji'ransa için blr Al
man t<>hltkesl olup olmadığmı gö~ 

den geçlrere'-' UltJerfn .. Kavgam .. e-
erlnde Fransayı "Alman oıJlletJnln 

h1amnn dUşmnnı" diye ta\·stf ettlkf· 
nJ, ''Fransa ile kat'I mikadele etme
miz lAzımdır .. dedl~nl hatırlatıyor, 
fakat, gene HJtJerfn, Avusturya hA· 
dlsoslnrten sonra Mosollnl7e gönder
'1trd mektupta: ''halya hududuna ot
dufru gibi Frftn!'a hududuna da ria
yet cdecefrlm" dediğini IH\ve ediyor. 

Muharrire ı:töre, bugttn Alman 
milletinin lnrlll batini almış olan 
Rltlerfn ''Knvganı" kttahı şn b~ e
saslı noktayı ihtiva etmektedir: 

1 - Alman milleti mUmtaz bir 
mntettlr: bl''lln di~er ffilllellertn ns
tUnde olan bır mtllel. 

2 - BütUn Almanlar Almanyada 
toplanmış bulunmayor. Avusturya 
ilhak edlldlkten sonra bile mllll bu. 
dutlar 1ışında kalno on ınllyon Al
man vardır: MeselA, Çekoslovakya
fta. bnnlmarkada, vesaire .•• 

3 - Ben yalnız Almanyanrn de~!\. 
ayni zamanda Alman milletinin 
FUbrer'lylm. Diğer Almanlar için 
oldu~u gibi, hudutlar dışrodakl Al
manlar için de ben kılavuzum ve şe
tim. Ben onlan mUtecavtze ka~ı ko
rurum. Benden ylirdım lstedlklerl 
zarnnn. birkaç gün evvel Avusturya
dakl Almanlara karşı yaptığım gibi. 
vazifem her vasrtaya başvurarak 

imdatlarına koşmaktır. 

4 - tık işim Alman ırkmdan otan 

Beyoğlu Halkevi 
ses müsabal<aaı 
Beyoğlu halkevi tarafmdan gençle-

ri teşvik maksadile bir ses müsabaka. 
sı tertip edilmiş, müracaat için muay
yen bir mUddet konmuştu. Bu mUddct 
sona ermiş, yUz<!cn f .ıı.::-.la genç ka)·de • 
dilmiştir. 

Seçmeyi yapacak heyet evvelki ak. 
şam toplanmıştır. Bu heyet Sellml h,. 
zet, Yusuf Ziya, Suat BengU, Tanburl 
Dilrrl, Adnan Saygın, Seyfettin Asal, 
Goldenberg. Bayan Rozentalden müte
şekkildir. YU~den fazla genç arasmda 
yirmi birf tefrik edi1miştir. 

Bu 21 kişiden bir kısmı alaturka, 
bir kısmı alafranga ses mUsabakalan. 
na hazırlanıtca.klardır. Tanburi Dürri 
Hıılk tUrkUlerinl alaturkacılara meş • 
kettireccktir. 

Eenebi eserleri okuyacak olanlar 
da söyllyeceklerf şeyleri ayırmış bu • 
lunmaktndırlar. Müsabaka Nisanm 
sonuna doğru Beyoğlu Halkevlnde ya. 
pılacaktır. 

~ofUrler muavin 
1' ullanemıyacak 

Emniyet mDdUrlllğtl şehrin eeyrt
sefer nizamını temin için aldı~ı bir
çok tedbirler arasında, şoförlerin 

yanlarında mue.vt'l buhın\furııııımıı
larımı da karar vcrmlettr. 79ten be-
1"·11ye tllifmatnnmeslnde bnnn Rlt 
madde de vardır. Şoförlcrl'l yauları
na a.ldrkları mua"lnlerle konuşmaya 
daldıkları ve bn yllzden kazalar ol
duğu tesblt edllmlştlr. Bele>dlye za. 
bıtaeı memurları yanlarını1n tnO~te

rlden bnşka kimse bulund11ran ~ 
fnrlPrt tevtrtp emniyet mMnrtnğOne 
getlrer>eklerdtr. Bunlar cezalandın· 
lacaktır. 

lktncl vazifem de onlara. ba•l• ekı' 
lan, .. yaşanacak yer" temlD et.ıD 
tir. 

010
,1 

6 - Bu arazi nerede butuD deıtı. 
Hayır, Fransada ve ltalyada p• 
Onlann n•·fustı esasen 1kabatık·0-rtl 
arazi E"nrk, bilhassa Rusya)'• d ııılr 
olan yerlerdir. Orada nnfus on 
il daha ıeyrektlr." 1 rt• 

Muharrir. netice otank. flit; ıe 
Fmn aya karşJ olan st1asetln1 

1 

teshlt edlyor: sıtı! 
"Hltlcr ya harp, 7a aulb esıı. 

koyuyor: nrt' 
SULH: fakat yatnıı bir tele ş tı,1' 

ta: Fr~n~~nrn şark hususunda 
bir aldka gl'qtermemest. rf-

HARP: tnkat yalnız blr tek t'- rtı 
' · Frıırıaahın Her tUrlll enJaşınıın 1 
dı~ında kalması. ttll• 

Mesele bu sn-etle vaııh bir~,. rı• 
de ortaya c;rkınca, devlet adaıxııar•et
st1asetl ... rlnl Te kararlarını tesblt 
mek vazifesi lu hr."' ../ 

Fransada yerıi 
casuslar 
yakalandı 
hlebeşfarı bit 
kadın mı? 

. Jfti ' 
Fransada, cenup hududunda 15

1.1 

lramlbl"lD pJ!ruru c;alan bir ce,SUS ": 
bekesi bulımmuştu. Casuslar ar~~ 
da Tatyana isminde aslen Rus bir g 
kadın tevkif edHmlşU. tt' 

Bugün Madam lvon Zllk isnJlnl , 
şıyan Tntyana Vosllcf, serbest b~ 
kılmıştır. Kadın, verdiği beyanatta~. 

.. Ben casus değilim, demiı ve A}<&" 
klf edilt:nlerden birial ile olan al 
smı anlatmı~tır: da' 

Amlryon ismindeki bu gene;, b~ de" 
ile; sene evvel, Tatyana bentl.z eV'l 81t' 
ğilken, onunla konuguyonn1* 
gUn kendisine: 1~ ••sıkıntıda ola.n erkek arkada!i dile• 
varea gelsm beni görsünler, keıl 
rlne iş bulnyım, demiş. 011• 

Tatyana da bu söze k8JU1T8k·~ 
bazı arkadaşlarını tanıtmak tedbırY'°' 
Uğinde bulunuyor. ÇünkU, Aril tteJı• 
bu işsiz gençlP.ri casu!luk işinde ştıf• 
disine yardımcı olarak kullanJ1l

1 e1' • 
Hadisenin tahkikatı devanı ctın 

tedir. ./ 
--------~ 

KURUN 
ABONE TARtFESI 1,ı:et 

lltmleket jlttfl dd 
trlnd• dıf'~rfı 

Aylık 95 155 

s aylık f5o '25 " 
6 aylık f75 820 " 
Yıllık 100 1600 ",1d• 

TarHeslnden 8o11ton BlrllJU IC'iıı ırıl" 
otuı kuruş düşülür. Posla blrli#lntlııJrııf 
meyen yerlere aydı yetmlt t>eıer 
ummedilir. ~t ıel-

Abone kaydını bildiren meklıtP 
9 

•d" 
sıraf Ucrelint, abone parasının post .. df 

ııe .. 
banka ile yollama Ocrellnl ıoare 
Ozrrlne ıılır. ,tıarı' 

Vcnldl'n 5 ahone rozan "eY' 5 od .. 
blrrten )'azılonlora. mekıcrılerle k6>' 
lnrınn oyrıra lcn7.ilfll yapılır. dl 

Tllrkltl'nln hu pmıln mtrktıfn 
IUJIUIN'a atıone ,,a:ılır· tut'• 

Adres deAlşlinne Ocrell 2!ı 1ıurıı$ 
___..,_ 
DONKf, H~\'A ~" 

DUn Trakya ve Kocaeli mıntık1' da •• 
da hava bulutlu, diğer mmtıkala:.ı ~ 
çık gcçmit, rllzgAr umumlyetJe il da dl 
Ukametinden esmiştir. tııtanbul rOI .. 
bava ekseriyetle açık geçmlt ,-e 1 • j 
glr etmal istikametten 11&Difed8 ıısff 
metre hızla emnlıştlr. Saat 11 de ti el 
tuylld 764,5 mJtlmetre, snııune &r 
yUksek 13,4 ve en dileWt de 6,• '*° 
grad kaydolunmuotur. 

ı ~ Ylt ~Fi RJIGIJN : 
tstanbulun sekiz pafta ttzcrfnC ~:. 

lan hıırltalan ahiren gclınlş ise de eoıı· 
lnrm bir kısmı yel.da kaybolınuıı.ıt· tır•• 
rcmanctl bunlan gt:tiren ~kete 01 .t• 
caat oclerctı st,arlt cttlCf harita~ 
yamdıuı ~rketln moe'al olduğunO 

Beyoğlu Halkevi dil, tarih şubes: 

btkanı tsmail Dam~ment lfün g,1.;e 

KadıklSy Halkev:nde "O~man Gar.inin 
N' esebt., mcyı:ulu bir konfcnns ver • 

1 
ı.N§Vel;U B. Ce'!ıdl Bayar evveI1d gQ.n BGbahleyın .4 J&T:ara et varında btr at gwi 11apm1flar 

miıtlr. ' Okulunda yemi§ltJrdııir. 

mhUr. _,_dfl 
Ş!rket bj'bofan badtalarDa rdl"""-

teeaılt etmektedir. 
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kazananlar Ayagınız yerde iken ve·yerden kesilmişken,üze-
bıpıomaıarı DnOmUzdekl ay içinde veriliyor rinize düşe~ Vazifeler Olduğunu UnUtmaylnlZ 

~~mı::=.;;:;:~ Kültürde: Yolda yürümegv e otomobilde 
0~ nn madalya ve diplomaları 500 köyokulu daha açılıyor · J · .. ~.;::.;:· =.:.-:._ Kfiltilr Bakanhiı köylilyil okutmak şoföre kaza~ u a p m a tı ,· m k a~ n 1 n 1 
ftr ~ye ve diplomalan dağıtmak il· llzere eğitmek yetiıtirdiği ıtöi muhte- ~; J\ 

e bir me im h Uf vilayetlerde köy okuUan da yaptır· v · d 8 k k ~roıru:s gö~~~~;:ya -==~ mağa karar vennlı. hazırlıklara baıla- vermeme g e 1 af ede ı ı· m 
de di Beyoğlu, Emınonil ve Kadıköy nuştır. Bu ytl yeniden 500 ıtöy okulu· • 

Ploı:na verllct.:cktir. nun temel atma töreni yapılacaktrr. ~ Yazan: ' 
ller ka Okulun kısa bir nmanda .nıuası i,.in ~ t!ıı . . nımta nm birincisine altın, 1- :r- :5' m • ~ •• cısuıe. gü.· m'.lf madalye. diğer musa- esaslı tedbirıer .ahnmııtrr. met Münir J:JunJiu ırln: ~Ya tLK OKUL KIDEM ,,_..... r 

<;edi lJtirak eden vitrin sahiplerine ZAMLARI 
"Plorna verilecektir. 
(1 ilk okul öğretmenlerine ait kıdem 

llıli 11 
arada eeçen ytl yapılan vitrin umlarınrn Kültür bakanlığı tarafın.dan 

~ &abakasrnda derece kazanıp madal- bir fonnlil bulunarak umumt bütçeye 
,lltıı ~nı. Almıyantann da ma:Wyalan - alınması hakkında yazılan haberlerin 
ü Ctilmesi karartaıtrnlmııtır. henilı; aslı yoktur. 
"l'd . ~t'L en ocaklanmızda Vil!yet bütçelerinden maaı alan öğ-

•11aa} mildan. artb rctmenler zamlarını da yine bu biltç~ 
b..~tcğ!i ve Zonguldak maden O'.:akia- öen alacaklardrr. Zamların umumi bUt-
1;"11 komür istihsalatı her yıl daha faz- ~eden verilmesi ancak bütün ilk okul 

artın ğ b bğretmcnlerinin maa.ıtannm bUtçeye 
ltf a a aılamııtır. öcvrl ile mümkün olabitet.:ektir. 

d aden ocaklarmda çalıpn i~ adedi 
~}atillen lilzum üzerine arttmlmak-
~t B . 

1t · . u suretle ' Karadeniz bölgemiz-
~ Ccnış bir kömür İ§Çi zümresi tqck

ctnlektedir. 
\'en ~t 1 en malumata göre; y.ilnız Şu • 

~ a:yı içerisinde bu maden ocaklann
tir~ 144235 ton kömür istihsal cdilmiı-

!i 
)l'a llnun 12395 tonu hamule olarak 
tarı nsaya, 216 tonu Yunanistana, 201 
~ İtalyaya, 33 tonu da ihrakiye o-

A-t Romanyaya ihraç edilmiıtir. 
!ııı ltt nihayetine kadar bu iatihsall

So ,_daha fazla olacağı umulmaktadır. 
d~an tacirlerinin 

kü toplanbıı 
Şehri • • mız tıcaret ve sanayi odaamda 
l'l .... 

r
11 

Oglf!.den sonra Oda tetkikat mUdil-
f nay Tevfiğin başkantrğrnda biltiln 

1 an tacirlerinin iıtirakile bir toplan
}'apı]rru!l:tır 1' li' • 

'~d 0Plantıda her yıl muntaz..ı.rn bir fC• 
ta .' alınan soğan istihsalitı Uıerlnde 
birtil!iilmli§, bu mad~eye d:ıba geniı 
~ lllahreç temini için ne gibi tedbirler 
1!~ lbrm gctdiği hususunda. muhte· 
l;t t c.cann bcynn ettiği mutale;Jl:.r teı· 
~ Ccltlrnittir. 

,t'i llleyva ih:-a.catma 
q~""'· 

·•ııyet verilecek 
ich • • d ! r !ll rınuz c bulunan zmir i.lztlm ku· 

~ ~ dtı baıkanı İsmail Hakkı tetkikleri
cyazn etmekte.dir. 

it tAldrğımız mal<Una.ta göre; bu yıl Yat 

~I! ~ lhnf.:.atma daha caah )!r .fddl· 
\' §la.nacaktır. 

~ aı llleyva arasında bu yıl bilhuaa, 
)~· karpuz:, ıilzüm ve domatese bU
~ ~hcmmiyct verilecckttr ve bu itle 
~. tde UzUm kurumu meıg•ıl olacak-

~ -·n-o--
~ .. 4'~' ~ı.ı~uncla: 

Beledive iJleri: 

Valdeham 
Eminönündeki Valdehanmm ytkıl • 

ması iıine 27 Nisanda başlanacağı ha
ber verilmektedir. Yıkılma için ihale 
f8 rtnamesi hazırlanmaktadır. 

----0-

lpekböceği yetİ§tİrenlere 
yardım 

Memleketimizde ipek istihsalitrnın 
arttırılması için hükitmet esa,lı tedbir
ler almağı diltünmektedir. 

Alınacak tedbirlerin bapnd.a fakir 
~iftçilere parurz olarak ipek böceği to

humu verilecektir. Ayrıca sermayesi u 
olup ipek b1'.:efi yetiıtiren ki~elere 

de ayni suretle yardım yapılacaktır. 

İpekli çoraplann 
damgalanması devam ediyor 

İpekli çorapların damgalanmasına 
C.ün de ticaret odasında devam edilmiı, 
sabah dokuzdan akşam geç va!Ate ka • 
dar çoraplar damgalanmıı ve gece de 
C:evam etmek mecburiyeti huıl olmuş
tur. Dün geç vakte kadar 20 bin çift 
ipekli çorap damgalanmııtır. 

Oda bugUn de ayni suretle damga 
i~:ne devam edecektir. 

Para boraaamda 
Diln İstanbul borsasında birinci ter

tip Türk borcu tahvilleri 19,20 den 
ır.uamele görrnü§bllr. 

Bundan başka Sivas - Erzurum tah
villeri 95,5 ten, Merkez bankuı hiue 
e"e.netlerl 98 den, Ergani tahvilleri 100 

den, Anlan çimento tahvilleri 12,80 

citn muamele görmllı, bir İngiliz lira -
aına merkez bankası t:arafın.ian 628 
kuruı tcsbit edilmlıtir. 

Diln Londra borsaımdan tatanbul 
borsasına gelen telgrafta bir İngiliz ll
raaırun 162,37 franktan, dolann 4,9«5,18 
den muamele gördQğU UnlltilrkUn de 
348.5 ten satıldığı bildirilmtıtir. 

' lstanbulun uyanık, tedbirli ve azim-
kAr polia mUdilrll B. Salih Kılıç. dllıı ga
zetecilere verdiği km& bir beyanatta. 
§ehrlmiz hnlkınm hayatmı çok }-akından 
ali.kadar eden bir noktaya tatı bir
kaç kelime ile dokunmuo oldu. 

Kıymetli nılldilr diyordu ki: 
.. _ Otomobll aevk ve idare edenler 

arasında nefsindon bqka hl~ bir kayıt 
Ue mukayyet olmtyanlar ceulaodmla • 
caktır. Scyrlsd'er ~lerlnlıı tanzimi ı~ 
taksi otomobUlerlne binen baUmı da to
förlerl vulfeıııtne davet suretiyle ikaz 
etnlelerl lbmıdır.,. 

Bu eözlerde bizi. euerl.yet itibariyle 
a.Wtadar eden elbet, yaya halka temas 
eden tarafıdır. Şoförlerle sureti mah
susada uğraşılabiliyor. Fakat her biri • ı 
mlzle ayrı ayn mengul oımata herhangl 
blr teşkllAtm ne vakU mtlsaittlr, ne de 
böyle bir vazlyetl lümı!e temenni eder. 
Şu halde bize dilgen vazife, kendi bqı
.mtmı çaresine biraz da kendimiz bak
makttr. Yani, kendi kenclimlzl korumak 
ve climlzden geldiği kadar umumun em
niyeti bakqıundan mbrtaya yardım et
mektir. 

Bu nasıl olurl ... EvvelA, bugtln apğı 
yukarı heplmizln vakit vakit dll§tUitl 
hataları göze alalım. Yolda yflr(lmeatni 
kendlm.lz için bir nizama koymue mıy:m? 
Bize, sağdan yilrUmemiz ihtar edlldL 
Y3yakaldınmından gitmemiz tavsiye o
lunuyor. Tavsiyeye lüzum yok. Bu. bl
z:lm kendi hayatmıw konımak cihetin
den katiycUe tatbik cdilme!l l!zmıgelen 
bir usuldür. Halbuki yolun tam ortamıı
da yUrllyen insanlar gl5rtlyonız. Bu va
ziyette hepimizden daha çok kendini 
dllştllıilr blr:lı!I gelip caddelerlmlzden bt
rlne baku, Uı.tifC)i bırakalnn ama. her
halde hayatımızdan bıktığı.mıza htllaµe -
der. Çünkü bazılanmızm yUrllyUo oekll, 
cidden lntlban andmr. 

Yol nl.zamlarmm bazı yerlerde tatbik 
ettiğimiz tarafr, ya.lna "çlvill geçitler" 
dlr. Fakat unun da il.zerinden ceza kal
dırıldıktan l!Onra, bazıla.rmuz, mnneder
eem akrobatik kabiliyetlerlml.zl. dene
meK, yahut gen~llğimlzde tatmln ede
mediğimiz ~por arzularmım yatıvt.nınak 
için, herhangi yerden olursa olsun, kar
ardan kaııııya kendimizi bir çayl!t gibi 
atıveriyoruz. Hiç bir kazaya uğramadan 
gcçebllmlpek. belld de seviniyor, NSbllr
Jenlyoruz. Bir daha, bb• daha denemeğe 
kalkıyoruz. Kazam geçmep muvatfak 
olamaınJ?Jak, tabll, yerlerimiz malöm ... 
Ondan eonra sağ blmıpak kendimlz, a
bUr dünyayı boylamıpak, geride bırak· 
tıklarmuz, blr kirgmllk, blr htıznn. bir 
nedamet, kan§Ik btr nıh fl!lyam duyu -
yor kabahat bulmadığımız yer kalmıyor. 
Herk!le, her oey kabahatU. Fakat ken 
dlmlze toz kondurmayoııız. 

Dalma ceza keselim. Herkes korksun. 
Bir yaptığını btr daha yapmum! .. Bu 
da bir fildrdlr. Fakat hayatı bu eekle 

Abdlllbak HAmldln 
mUzellk eşyası 

Sadri Ertem arkad~mmm dün l'U· 
cbp bir tJkradan aıı.lafıldığma göre, mer
hum bUytlk pir Abdillbak Hamldln pal· 
to, ıematye. lskarpln ,.e pijama gibi ba
zı ~ &alılp olmak bakımından, va· 
rlslerl arumda JhtiWa benzer bl.r eey 
~ Sad.rl Ertem, P1et cazip bir 
ifade Ue IÖJle dlşo.r: 

"HAm.it milyaner değildi. Fakat arka
sındaki mal davam, milyon aılartmm an-
dıran bir heybet tqıyor.,. • 

Ve sonra IÖZlertnl ta tan.da bltfrlyorı 
"Bence Hlmiclln eski papuçlan, pal

tola.n ve ıemalyelerine varis olacak tek 
blr hak ısahibl vardır. Kurulacak sanat 
ve edebiyat m1lz:esL.., 

aoknıaltJıtmuz bizim için hem utanrtacak Ba hldlac, bbe ötmllı bir bUJtt ada-
blr oeY. hem de azap olm.u: mı? • ma aıı neler eaklanablleceğl busuaun• 

Son gUnlerde ot.omoblllerin )'llftl gt~ clOpbulllrll.yor. Ba§ka memleketlerde 
tlklerin!, eo!örlerln dikkat kel!lildJkleri- &ördUl\lmllı 111: .. eğer varsa. evi mu· 
ııi hele otomobilcilerin eaznm yabana blr bafaza edllcyor. ~indeki e§ya - bel· 
taplwiıb&ğayı taklit etmeğe sava.atıkla· ki tamamen değll&e • ötenin mesleğine 
rmı glSrUyonız. Haddi qanlara hemen göre bir ho$Usly~ arzmea parçalan 
polil!I ihtar ediyor. Ne lyf. ne All! Fakat aaklanryor. Meseli merhum bir bü1ilk 
biraz da eoförler için eöyllyellm. o muh- kbnyager ldiyao, onun laboratuvan hıf· 
terem zatler de, Uzerlerlne aldıkla.n solunuyor. Bir r~am ldise, aWlycsl, .fır-
mea'ullyetl dalma atizönUnde bulundu - çası, palet1, eebpuı vo aoıı yapmakta 
rarak ihtiyatı elden bmı...m!Ulaıar ya... olduğa yaran kalaut esere kadar bUttln 
latanbulun ne dar yerleri var ki, ne bi- tablo1-fl aaklaluyor. llahan1r veya mtl-
çtmslz yerleri var ki, • ıeytan kulağma eOH ld1ae, kendlsbıbl ldltltpbancsl. en 
ku~ orada bir kaza olmamım önUnc ook okuduğu kitaplar, yauhaneel, kale
.,eçUebWyor. KeaelA Voyvoda yokufuıı- mi veıWreel sakl&aıyor- Bu yolda bJr.. 
dan Kara.köye dönen sokak gibL- Ne • çok diğer misaller cJaba geUrliebllir .. 
den? Çünkü oraya gelince ooför gözUnU. Gl)'lme alt C§)"a)'a gcllnce, bize kalır
açıyor ... Bunu her yerde tatbik edebi • ea, kunılacak olaD sanat mUzesl, iHmttı 
llr. En tehlikeli tellkkl edilebilen yer- bo,ilk adamm bittabi her ~t gtytm 
lerde ve yollarda bile- levamnnu saklamak m~bwiyetinde 

lstanbut emniyet teıkllltmm gl5:ıtlııde değlkllr. Ba 7olcla duyulaa bir amman 
bugtın aoförlln kazaen veya dikkatıılzllk yerine gctlrllmcsl ~k killfcW oluT. Zl· 
neticesinde yapabileceği 1ıldise. herhan- ra merhum, birden z:lyade elblao glymlf 
gt bir zabıta. vak'ası ihtimallerinden da- ve laka.rplD ealdbn~ yahut eskitmeden 
da eb~mmlyetle telAkkl edilmektedir. bualmu" müteaddit gömlekler kullan· 
Zira. onun ~llyebileceği bir ıuç, kUUe lllll ve hele adedl elll altmşı bulan kn-
hallude tnAnJ mutuarnr ediyor. Kar _ vat taJmuı balmı&blHr. Hatıraya ba 
IJ}ıkh ild adamm blriblrlyle dal~m- eekllde hürmet etmek ualU, birçok dl· 
dan, yaralanmasından bqka bir ıey bu.. ter blillcre de tatbik edll1ne kuracağı• 
Bir taksi aoförö, yapacağı küçük J:>ir ha- nm m8z:onln hayll btlytlk ve tcıblr ede-
ta ile, en apğı dört ki§i~1, hele bir oto- ceğtmla eşranm bir hayU kalabalık, çe-
bUe eoförll, ugarl 20 ki§tyi kUUe halin- lltll ve btnneüce oldukı;a garip cfirO:n· 
de kana boyamağa kadlrdlr. meal tabiidir. 

Bu sebepten, eehrln ııeyrlacferlni a- Deıuek lstcdlifmb p ki, eler AbdW• 
hak 111nılt merbarnun giyim euaaım 

hall içtn emın bir hale· getirmek üzere ktmler alacapna dair vartalcrl aruuıcla 
pol.JI m11dUrlyet1niıı aldığı hakiki tedbir- blr lhtUif nraa, biz, Jnıracağmuz "aa• 
itti çok yerinde bulurken. blz, yaya 
halk sıf&tiylo, üzerimize dUeen vazife- uı ve edebiyat mttzealn hesabına bun-
yi.de asla unutmamalıyız! dan tcl&§a dtl.,aıemeUylz. ÇUnktl, bize 

... mesel& mmtdln üzerinde kUllandıir 
Yaya g~ zamanlar, gelffhnl- eeylerden tek 16zlttP. en ~k sev

zln çalmmu kendi hayat.mm: ve öaeka· dlil renk ve dcsaenden bir kravat 
larmtn aelbıeti lehine tayin ederken, bir elgara tahakuı. elmcrlyetle giy• 
azlmklr mUdUr B. Salih Kılıç'm dediği dlğl yeleklcrtnden birinin bir tek dUğ· 
gibi, otomobile btndiğimlz vakit de eo- mcsl ,.8 belki bl.r ~ , ·eya bastona 
förlerl vaztfelerliıe davet suretiyle 1- Undlr. Geri J1Lllllllt vartslerlnln lhtima• 
kaz etmeU. onlan herhangi bir ihmalle- mma brralmıamak baJrsalık olar. 
ri dolaymlyle asla mazur görmemeli Fakat uıl aıesele. BimhJl kaybctme-
ve hele • katlyen tefVlk etmemellytz. . den önce onma yıtdönllmtl dolayıslyle ~~§u planör çalıtmalan 

~~kku§u çahımatrrna önilmilzdcki 
~11 ha§mdan itıöaren baf!anacaktır. 
~ta.'11 'l'Urkkutuna girm&k tlzere bq
~t n tcnçlerin aayıaı evvelki yıDara 

Öğretmen!erin dünkü çayı 
M'albı ya, bazılanDıız, eoförleri ken- JUdığmı gibi. Blmldln eıeslnl z:abtctmek 

dtİnlz teıvik eder: "e yıl dönllmlertnden blrlntıe ona filme 
-- ı1..n-d-~'' a1mak muvafık olurdu. Bmıan için bc.r 

- ·-· ıe~ uuu.u ~ ·-· G~ efendim. Nenize 1A.zım. Kelle tUrltı fenni vasrtamm m6'·cuttu. Ona 

Ş ~ çok daha fazladır. 
~lı thrfrntzde bu yıl Tarkkutu pHn8r 
iıt~trıalanna nerede bqlanacafı henllz 
"- ı....~cfildir. Bu hususta alikadar ha
'1\U"\ıtnu genel merkezi tetkı1tlcr yap-

Ş· ktadır. 
,.tf 'l'lldiJik iki tekil düıUn'jlmektedlr. 
)1l ilet tekil bütiln talebenin Safra klS-
11 llanında toplu olarak ataj görmcle-
' ... , 
'ı.:hut muhtelif semtler.de çalı§ • 
~. dır. Netice yakında be.ti ola:ak-

SABİHA GÖKÇEN 
İZMIRE GiDiYOR 

'l'u ~d rkkufllnun bymetll <Sfretmenle -
>iı~ Bayan Sabiha Gök"°.n on bq 

Sa da İzmire gidecektir. 
' hına Gökçen lmıirde Antrenö -
~ıtan yapacaktır. Bu uçuıJara 
ltt • . tayyarelcrde · staj gören gcnç-

1!tirak edecektir. · 

tanbul lSğretuıenlerf ya.rdmı cemi
yeti Vali Muhittin Üstnndağm hima • 
yeleri altında dtın Tokatllyan salon • 
larmda bir çay dyafetı venniftlr· 

Ziyafete iki bhiden fazla ~ 

i§ttrak etmiş, ge(; \'akte .kadar eğlenll
mi§tir. Resimde eğlenceye iştirak e -
den öğretmeııleı-Qen bir kısmı zörll -
lUY.Of, 

mt cöt11r0.yommuz! Ne bdar yavq gtt- ,..paydık Jmnnak lstMıllen "tıan&t ve 
~ mnzlltnlze ,.me yaiadan daha eclP,blyat mttzesl,.nde Blmlde ayrılacak 
çabuk varınmm. kO,enJn en kıymetli Jıatıralannı temln 
-Bıralmm kl otomoblllerl ısQmtlldUbö- etmf§ bulmıacağmm mabaldralctl. 
cek gibi gttmeğe mahk!lnı eden yot. On-

1 
_______ RlDIE'l' ___ MCN __ i1B __ 

1&rnı akıl ve ldrü ile eevkedllmelerlnl 
lııtlyoruz. Ve buna herkeshı mnzaııtr ol-
maıqnı .... 

8. Meneniencloğlu 
yarın geliyor 

Hatay için ntıamname hazırlama
la. memur olan Miletler CemlyeU 
koDHyhıe tıtirak etmlo olan, mu
rahhu heyeUmtz, ya.lnıı B. Numa.n 
Menemeııclol!u mtlatesna olmak tı

zere Mlletler Cemiyeti dalmJ dele
gemtz B. Necmettin ·sarak Ue tehrl
mlıe dönmllşlerdlr. 

Hariciye genel sekreterimiz Nu
man Men~mencloğlu Belgratt& kal-
4Jltndaıı yarın oehrlm1ze dönecek-
ttrs · -·- - -

Maliye Ve Mllll Müdafaa 
Veklllerl Şebrlmizde 

Mallye Veklll B. Fuat Afralı dün 
ıehrtmlze gelerek vefat eden hem
şlrezadeslnln cenaze merasiminde 
bulunmuştur. 

Mllll MOdafaa Veklll General KA.
zım Özalp la dtın şehrlmlze gelmiş, 
Parkotele inmiştir. 

ınıu Tlb Kollgred 

'.Ankara., 26 (Telefonla)' - ınnt 
Tıb kongresi önnmnzdekt İlkteşrln. 
!kide ve cumhuriyet bayramı gtın. 
lerlnde toplanacaktır. 

Bil. nasebetle.ı bir de. ub sergiai a-, ~ . 
~'~tı, .. 
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Ferenç K~rmendi 

Çeftnn: 

Vahdet Gtiltekln 

Cenub kutbu seyyahjarı 
-±:.-ı -

Skot ölürken •• 
Çadırda, bir IAmbenın herar 

c:= uu ~ 

SAF IFDAVAT 
tinden istifade ederek son 

fesine kadar hatıralarını yazm 
Şüphesiz ki, vaziyeti bilmesi ve bun· 

d:ın gektiği ıstırap, başka tllrlü kendi· 
ni gösteremediği için annelerinde ha. 
yat kuvvetini, ya38lMk arzusunu a -
za.ltıyordu. Babalarının erkeklik §eref 
ve haysiyeti hakkında aöyledlklerini 
düşünmek annelerinin ıstırabını niçin 
dışarı vuramadığını anlam.ağa kafidir. 
Fakat annelerinin vaziyetini kim kat· 
iylctle söyliyebllir? Klara.nm ötekiler
le beraber Sz.eles'e giderken niçin canı 
sıkılınıştı? Niçin mi? çi1nkü bütün 
yaz baba.lannı göre.nüyeookti de onun 
için! Babaları onun dostu idi çUnkU! 

Pa.ı:la bunları bUyUdükten sonra 
di13UnUyordu. Fakat, zihni bunlr.:rla 
pek fazla mctgul olımyordu. Eski hi. 
ki.yelerdi bunlar ... aldırıs etmiyebilir
di ve esasen batkaamm işlerine karl§
mağa, b~kasma ait bir şeyi a..'llayıp 
~nmeye kimin hakkı vardır, hnttl 
pek bakııMız olan birisine ait mesele. 
de blle. 

Paula, daha 80D1'lki neaelerde, ba • 
tıumm glttikQe ağaran ~lan ile genç 
:ve esmer gUzell Kla.ra. anneye bakarak: 

'"Hayır, hakkım yok!, ,diyordu. 
Fakat, Pnula, hayatındaki o ilk dev· 

rede bilmek ve 8ğrenmek arzulnrın -
aan henilz uzaktı· On yaemdaki bir 
~ğun mUphem aez.tmlerl, fena ar. 
kadaşln.rmm kapalı bir ıtekilde anlat • 
bkları eeylcrden ve fısıldamalardan 
kendisinde hasıl olan hakikati arama 
arzusu, fena, yasak, can ark?cı olmak 
bakmımdan kendisinde &Uphe uyandı
ran eeyler iyi hareketler karşısmda. al. 
llnlp gidiyordu. Sonra, bunlar 1lzerln. 
de uğra.Şmamak, bayle bırakıp gitmek 
daha kolaydı. f:UnkU, iyisini, kendlli· 
ğinden açtk ve vadhtır; bun& muka • 
btl, öteki taraftaki ;Jeylcr ke.ra.nlıktır, 
esrarlıdır, yani insana korku verir. 
Esasen, o gUnlerde esrarlı ,,eyleri ay· 
dmla.tmn.k istemek arzusunu henta 
duynuyordu. Onun içln, PaUl~, haya.. 
tınde..'d Bakin ve ı'&hat gerçeyı ve h~ 
ya.llert bozacak her eeyden ka~yor
du. 

o r.aman için bUtUn değiglkllk xıa... 
ra annenin 15ofranm başında bir mUd
dot boı kalnn yerine geçmie olıl1ası L 
d!. Şimdi anne ile matmcızel Klara söz
leri de birletmif, Klarcı anne olmuş • 
tu. 

Kla.ra anne bu yeni de~i3lkllğln far. 
kında idi. Çocuklara. kal'§l eskisinden 
Claha nazik, da.ha iyi davranıyor, her 
<ıediklerlnl hemen yapmağa ça.l~ıyor
au. Klara, annelerinin yerine geçip 
evin bay&m mevkiinl alalıdanberi Pau· 
la'nm zihnini kurcalıyan mesele daha 
llk haftalarda halledildi: Paul& e.ca.ba 
elmdl yeni bir mUrebblye mi getire • 
tıekler diye merak ediyordu. Bu düşUn
ee ile çocuğun öyle cam sıkılıyordu ki, 
bundan György'o bile bahl!edemiyor· 
au. 
Nihay~t bit gUn bu meseleden bah. 

Bettiler. Bir akşam baba.lan - ta.bil 
biraz çocukların canını sıkarak - N <>
el yortusundan istifade ederek, on gUn 
kadar, Klara. ruuıeleı-ile beraber, bir 
yere gidebileceğini söyledi. Çok uzak 
bir yere değil, meselft, Semmering'e. 
Fakat Klara. anne hemen ve katiğ bir 
tarzda, bu fikre itiraz etti: 

- Bilhassa yortu gibl bir sırada ço
cukları nasıl yalnız bırakırız! dedi. 

Bunlnn söylerken, sözlerindeki sert. 
liğin çocukların babasına karaı bir ne
zaketsizlik olaca,rıru dil§Untnemişti. 

Sonra HA.ve etti: 
- Bundan başka, yılba.fındıı. Paula. 

on yaı;ma giriyor. 
Babaları durdu, alnını kaşıdı. Pauln. 

KlarA. annenin bu sözlerinden memnun 
olmuştu ve onu daha. fazla sevmeye 
ba§lamı§tı. 

Mesele bir ka.o gün sonra tekrar a
çıldı. Babaları: 

- Ne dersin, yavrum. Dedi, çocuk. 
ların, bilhusa Paula'nm yalnız kal • 
mamalan içln kimi bulalmı? 

Kla.ra. anne, garip bir tavırla: 
- Mürebbiye ml tutmak istiyor • 

sun? diye sordu. 

- Tabu, dedi babalan. Hiç olmazsa 
on Uç, on dört Yatın& kadar ... yahut, 
mürebbiye deftl de bir erkek muallim, 
bir genç UnUversite talebesi !alan ... 

Klnra anne: 

- A ! o da nesil diye babalarının 
sözUnU ağzında bıraktı; o kadar, bq. 
ka. bir eey söylemedi. 

Babaları bir ıteY sorar gibi Klaraya 
baktı. Sonra, btrdenbtre, blraz öfke 
ile: 

- O halde beraber seyahate çıka -
mayız! dedi. 

Kla.ra, hemen nazik bir t&vıdla: 
- Neye gitmlyelim, oamm? dodl. 

Ne zaman !ıteraen glderlz. ister b!r J. 
ki gUn, tater bir iki hafta. Anueme rl. 
ca ederim, gelir, Papa'da.n buraya., ~<>
cuıdn.ra bakar. 

!ete, mUrebblye meselesi de böyl~ 
hallolundu. 

&nra. ahç1 ka.dm Kata.Un m.eO\.~leei 
çıktı. Ama bu mesele öyle çabucak 
halledilmedi. O aabah Matma~l Klara 
artık Bayan Hegedll.s olduğunu ona da 
haber verip bu mUna1ebetle bir ylnnl 
Koronluk verdili zaman Ka.Win ~~z -
terin\ açmıs, balı~ t*kkUr etmlftl 
- b~ka ne yapabUirdi ki! -, yeni 
bayanmt da tebrik etmigtl. Fakat hep. 
el bu kadarla kalnuşt.J. 
Dadı Eva gibi Kataltn'ln de bttttın 

auası, babası, dedesi, hihesl hep Sıe • 
les'te Czendrik ailesinin muhtelif ııe -
ıillerinc hizmet etmıelcrdi. Onwı Jçtn 
Katalln - Aranyazeles'll bir CJ:endl'ik 
Maria'ya hizmet ettikten eonn. -·ne 
idiğt belirsiz bir Tottı Klara'ya hizmet 
etmeye mecbur olmanın pek övUnUle. 
oek bir §eY olmadığını dU~Uyordu 
ve bunu daha ilk dalttkada belll etm&
ye bqlam~ Bayanının bafmı dön • 
dilnnektcn çekinmlycn bu falanca ka. 
dına. karet m~aı hiç de müphem ol
mryan aöılerle muamele ediyordu. An· 
latrrdı: 

- Biliyonıun, Juliska, 8'Syliyeceğim 
birçok şey var ama, susuyorum daha 
iyi, cUnkU zavallı çocukların kulağına 
gider dl ye korkuyorum. Fakat on f o • 
rint verip g6zlertml kapatamazlar, de-
ğil on forint, a.ltm bile verseler .. Blll· 
yorsun Juliska, herkesin kendine göre 
görll§U var ama, biz de1 Szeles'te lXSyle 
insanlara paçavralı derler. 

(DeYamt var) 

Vuoanlstaoın mlllt 
bayramı 

Atına, 25 (Hususi) - Bugtln Yu
nanlstanın mllll bayramına mUsadlf
tlr. BUtiln memlleket bayramı heye
canla kutlamaktadır. Sabahleyin 
Kral, ,.eltaht prensler, başvekil ve 
bUttln nazırl(Lrın buzurlyle killsede 
yapılan blr dini ayindan sonra. mec
hul asker Abidesi 6nUnde geçit resmi 
yapılmıştır. Kral geçit resminden 
sonra saraya giderek kordiplomati
ğin tebriklerini kabul etmiştir. Şe
hir şenlik fçlndedlr. Gece bU:;Uk fe· 
ncr ala)•ı yapılmıştır. 

Eı,.çnıız ATİNADA 

Atin:- , 25 (Hususi) - Türkiye el
çisi Ruşen Eşref Unaydrn dun bura
ya. gelmiş, elçlUk crkAnı tararın.,an 
karşılanmıştır. 

Bir ana iki çocuğunu 
Uldilrdft 

Pariste çok feci bir aile faciası ol -
muştur: 

Şuurunu kaybeden bir ana, biri on 
bir, biri yedi yaşındaki iki çocuğunu, 
tokmak "\"'e eopa ile dôve döve öldUrU. 
yor, sonra, kendisini altıncı kattan• 
ş:lğı atıyor. 

Kadının kocası, hadiseye bir sebep 
göremediğini, bunun ancak, delilik e • 
seri olduğunu söylemi§'lir. ÇUnkU, ka. 
r'ı N'ltı -:'\manlara kadar, gayet fy1 
bir ana ve C\" l~::ı.dmı lmiş, yalnız bir 
müddettir aklını bozmU§ ... 

Poliste 

Hayırlı hizmetçi 
Cafaloğlunda Doktor Zeki apartı -

manında oturan Doktor HulQsi yanında 
l'ıastabakıcı Hatice zabıtaya müracaat 
ctm.iı. ayni apartnnanda doktor Pakize· 
njn hizmetçisi MualUl tarafmdan d<Srt 
lirasının çalmdrfrnı iddia ctmJıtlr. Mu
alla yakalanmıf, sorguya çekilmiJ. 

Doktor Pakizcye ait iki ipekli yatak 
sarp.frnı boyatıp kendisine entari yap
tığını da itiraf etmiştir. Muall! mabkew 
ıneyc vcrilmlttir. 

KUMAŞLARI KESEN MAH -
KEMEYE VER1LDt 

Küçükpazarda Sanbeyaztd ır.ahal -
lcıinde bir numaralı katta oturan Sab. 
ri pap.run kızı M unllanm odasındaki 
sandığının kilidi kınlmıı, içindeki et
yalar çrlcanlaralc kesilıniı, ba.~~e atıl
b11tır. 

Ertesi gabah da konağın btltün kapı· 
ları açrk olarak bulunmutur. Zabrta ta
rafından yapılan tahkikat neticesin.de 

l:u i§ltrl yapanın evlStlıklardan Gülten 
olduğu anlatılımıtrr. 

GUlcn, diğer hizmetçi kızlan korkut
mak için bunlan yaptığını itiraf etmiı, 
mahkemeye vcrilmi~tir. 

KENDİ BIÇAQlLE 
YARALANDI 

Rizapaıa yolnqunda 92 :ıumaralı 
cUk1dnda BfÇl çırağı Necati ile ayni 
<1illcklnda çırak Riz:a kavga etmiıtcr • 
dir. 

ruza eline geçirdiği btr 5andalyey\ 
Necatinin kafasına vurmak !lıcre kal· 
eımuı, bu sırada Necati eline bir bıçak 
alarak mukabele etmek istem' tit. 

Fakat telAJla bıçağı kendi eline Pp· 
lamıf, kanlar fı~kınt1.:a derhal ctz.aha· 
ney~ kotmuı; oradan da ttastahaneye 
kaldınlnuıtır. 

tONELER BOOAZlNA KAÇIN· 
CA - Yeldeğirmeninde Yavu%tilrk 
c.add~lnde oturan Havva ismindeki ka· 
dın dün bahç~e'ld çama§lrlan toplar • 
kcn ağzına koydu~u ilneleri yutmuı. 
feryada batlamr}ttr. 
Hıwa derhal otomobille H:ıydarpaıa 

NUmune hastahanesine kaldmlmı§tu'· 

TRAMVAYLA ÇARPIŞTI - Ka -
saplar §irketine ait ve §Oför MUnirln 
idaresinde bulunan 3551 numaralı et 
kamyonu cllln Sultanahmet vlrapjını 
dönerken Şiıli - Beyazıt h•ttını i11l
yen 569 numaralı tramvayla çarpıfftUf, 
her mai hasara ufruuıtır. Nllfuıça 
bir :raytat olmamııtır. 

MANTO ÇALAN YAKALANDI -
Zekeriya isminde biriıl diln Kapahçar
pda dijrt kadın mantosu satarktn ya
kalınm11. .orıuyı çekilince bunlan 
Perıdikte muhtelif evlerden çaldıfını 
cl:Sylemigtir. 

Zekeriya bundan ba9kı Uç otomoblt 
lhtiğini de çalıp sattriını itiraf etmiı
tir. 

Bu pazartesi 
akşamı s AKA R VA sinemasında ' 

NAMUS 
NAMUS 
1'1 A 1\1 lı S 

LEKESi 
LEKESi 
f,, R K R S f 

Menimin en bUyllk 
ıineır.a harikası 

En mUntehab 'Ye güzide 
bir temsil heyeti 

En kuvvetli bir mcv~ 

Baırollcrde: 

VICTOR FRANCEN 
LtSE DELAMAR 

SESSUE HA YAKOWA 
LOUIS JOUVET 

Skot, 1910 da tekrar sefere çıkıyor. J kalmak tehlikesi bir~---
Bu sefer "Ten-a Nova,, gemisl lle se - Bunun Uzer1ne, arkada§~ 
yahat eden Skot, tA kutup nokt:Mma na tabi olduğunu anlıyan ~ 
kadar gitmek istlyord\l. Ayni zamanda gece yarısı, çadırlarından 
1911- 12 kutup yazında da ora.da topallıya topallıya, u~ ...____.. 
bulunmak arzusunda ldl. blızlara doğru ilerliyerek, _,,.,. 

Skot Avustralyaya gelip ?&lburn'a mUnü kendisi aramafa ~ 
çıktığı zaman bir telgraf alıyor: Skot, ha.tırala.nnda bur'eal 

"Ocnuba. hareket ediyorum. "Oatea kJbarca ölmiJl&lll'-
lmza: Am.undsen,, bahseder. 

Halbuki, herkes Amundsen'in glma.l Geri kalan tlç Jdfl, SkGt, 
kutpuna gittiğini zannediyordu. Bovers tekrar hareket edJIGdl'• 

(Amundsen'!n seyahatlerinden hah· ti.in gayretlerile, dönfit yo11I 1*tl.ırlJll!llDi 
&ederken, onun, §imal kutpuna gıdece. ihtiyat olarak bıraktık.lan 
ğini haber verdiği halde, nasıl eonı deposuna varmaya ça.lI§ıyarW-
dan dilmeni oanuba QCVlrdifini anlat • 21 Martta, bu hayat ~· · 
mıştık.) mi kilometre kalmıştır. ı....-

Bunu ha.bei" alınca., Skot'un etekleri hayatlarmdald en mUt.hit ~
tutuşuyor. Bu t.elgraf, ona bir harp ul. ile karşılaşıyorlar. Çadır!..,..._.. 
timatumu gibl bir te8ir yapmıetı. manın imkanı yokt Çadırda 

Skot hemen Awstr.ılyad.an hareket ve cançeki§mek mecburi~ 
ediyor. 2 Teşrfnfsanfde 1911 de Ro8 a.- nuyorla.rdI. 
dasmdan kalkıyor ve iki otomobil kı • Kutup lmJr, ça.dırm ttd'IDl-M 
zakla buzlar Uzcrinde ilerliyor. Oto - korkunçluğu ile abanıyor '9 P"""" 
mobil kızaklar bir müddet son - mezar halini alıyor. 
ra hemen bozuluyor. Bunun Urıeri - Ertesi yaz, Skot'uıı ROi 
ne, köpeklerin çektiği kızaklara muh- kalmış olan diğer arkacllf1ad 
taç oluyorlar. aramağa çıkıyorlar. Bu imdat 

Sefer sisli ve karlı bk mmta.ka için. sinin tefi olan Çeri Ga.rar4 1'11 
de devam ediyor. 10 KAnunuevvclde sahneyi eöyle anlatır: ~ 
ya.nl cenup kutpuna göre tam yaz or- ''Bover'le Vilson gemtl.,.._. 
tasında, bUyUk kutup yayla.sın& giden ma yataklara yatmıe ~ 
buz kütlesine geliyorlar. vaziyette idiler. Skot !!Ol ~ 

Bu buz Uzcrlndeld sefer on bir gUn eon'un vUcudU tlzerine atmJtlS-
devam ediyor. Skot kenclisile beraber da yeşil çantasmm UzerlDI .. 
yalnız adamlarından yedisini almıştı. Bu çantada, gUnil gününe tuttal 
Bunlan dıı. kızaklua. koşuyordu. 1ar vardı. Çadırm içl gayet 

Yaylaya çıkınca arkadaela.rgmdan intizam !çin~e ldL Çadır,_~_.. 
ilçUnU, yiyecek getirmelerini için, p- gibi gayet iyı ve ıakult yap-.:;,. 
riye gönderiyor. Skotla beraber yal. "Skot'un yam _baımd& 1111' 
nız Doktor Vilson, kaptan Oates, mtı- kutu ile bir yün örgU §erfttelı 
lftzım Bovers ve ikinci ka.ptan Evans kep bir llmba. vardı. Bu 1IDl 
kalnır~tır. Yani, Skot'la beraber, ölü- t"&retinden istifade edere~ ... 
me ~ahkfun beş kişl.. ne kadar hattra defterini 17.:.:.. 

Otuz derece soğuk altında, 8ls ve vam ettnı§f;!. Muhakkak ki. 
kar f çlnde, hcdcfforine doğru kızak lSlmU§Wr .. " 
tarla kayıyorlnr. Fakat, kutpa kırk ki. 
lometre kala... karşılarına insan ve 
köpek ayak izleri çıkıyor ... 

Anlıyoo-l:ı.r: Amundsen oradan ges • 
ml§tlr! Demek ki harbi Amundcen ka. 
zandı! 

Hakikaten, Amundsen, onlardan bir 
an evvel oradan geçmiş ve cenupta 
rastgclinebilecek en mUkernmel bir 
hava içinde ilerfomi§tir. Halbuki, Skot 
sieleT' ve kar fırtınaları arasında 

mUşkUI!tla ilerlemektedir. Skot, 18 
KAnunusanide, kutba geliyor. O. 
ra.da da Amundsonun i.zlerl ile kareı. 
ıa.,mca derhal geri dönmek karannı 
veriyor. ÇUnkU, kI§ ba.stmnııtır. Bun
dan b~ka, ikinci kaptan, elleri ve yU
zU donarak, dtlellyor, aftr surette ya.. 
ralanıyor ve yan deli oluyor. Btmdan 
da kurtula.mıyara.k 61Uyor. 

Ertesi gUn, Kaptan Oates'in iki ~ 
cağı birden donuyor. Kafile, ıyı ol!\in 
diye bekliyor ve yolundan kalıyor. 

Fakat, beklemek demek, ölUm de • 
mek. Soğuk bir yandan, yiyeceksiz 

HVRlJNa abone 
nuz ve edlnlall 

Amorlkanrn J.ondr:ı)'B tayin edilen 1enı eJçbl loıof keaecll Loa~ 
Iarak \'alltetlllo batllUIUltır. lngll.lz gazeteleri ba aıllaaaebetle -
rumda Çlkan1mq bir reamlnl ae,retmektedlrlcr. Meftrt ha~ 
ğü J2 ya§IDda olaa ~klan ve aeı-cesl!' b!raber gö~ 



~ Konyada 

OSMAN OFLAR 
Utak ticareti rapan· 
tar adllrere verlldl 

YAZANı Kenan HulOsl 
Konya, (Haıuat) - Konya d1ıl*' 

..,.na dikkat bir ftlrayı tMblt adı 
"e failleıiııl yüalıyarak adl1Je'6 ...er
nüıtir. Bu bldiH bir iman ~clir 
Te f8yle Mr9)'11l etmlfdrı 

~ Onaaaofun ao.ıert1ıı onu 
~ ~t ıormedlll muhaJdtak
:..... Pil• Balll Oamaııor onu 

~=~ .. -·- o t&4ar 7atıa hilH4170r
·-··---leınen arkuıadaa lıottata da

._ •llne ıeetrecet oluna ,Uz'1-
-v cDrmH Jale , .. ma71-oaJu 
~ Ooo, dl1ece1ı:, 1en 1. BU17or-

'r~ Oımanof bunu 887lqecıeJı: 
~t& nıdea dolan m97dana oı
L~ k lohı utraetılına btıe •Hf e
~ l'aJı:at nı oluna olıua Halll 
~ t mutlak ıurette buau npa-
~ IUrook 7aklnen blldlltmlz 
- in Tardı Jı:l onlana mahlyeUnl 
J..: •ı taıı:cıtr etmekle beraber a01-
:..1aı1 »ek ıaremedlltmlı tein me 
~ltlıdlr. Ortaya çıkardılımız 
~ arda Jse, bizi gtınleroe 7oran 
"'-tıde olma1ara1ı: 1arfıttl~mız 
Jtı~4e açı 1 m r•11c11r. 

li...~klua, Balll O.maıaof bUttın 
:!~ alla.hı eUndı Oamanonarm 

taraflarına dofru aUrtınerek 
•~=•n dtlf\ln'170rdu. 

....._~r bir seoe rtııı&n, bGtun Os
~ar mahallealllla Uzertaden ce
~ toıru eılyor, ve karaulık, a-

"~ntakaya str41Jı:ge miltemadl
~ qq_fetıııtyordu. J'akat Halli 
~ot ora7a daha strmeden n

'-e :ranıı Oımanoflan rahat
'ttn eeyt me7dana çıkarmak lı-
~ u. Youa afaçlı mıntakaya 

Chırıez btıtlln lılertn orada blr
lrı ka7boldulunu n Halll Oa

ll• kadar ceaaret edene et-
~ '-ttıu '1mltlırlnla bu orman ke
il"4& 7Jkılıp sfdecelfnl mi dtıtO

t Onn lçln4fr tı Halil Oıma-
llltıı kal'flamda daha çok parla
~ h&J"Va1l clbl, tendlalne atıl
uır kurtunu humedeml7erek 
or Ye sende Aamet Oamanofun 
•n feıtıımef~ başlayan ıcsfnl 

4' 'Q1ordu blle: Te atılll karpmı
~ '1aa fazla parlayan blr ha)"V&ll ... 
~kapıyı açar açmu galllar ara
~ •llrtın.dnt'1 datltalar atet açıl
-~~ olea7dı, Bam Oemanof bel
L.. ~ .. Ji balama,.arat utırap 
'\?.'O&k: fakat nihayet ttlfrederek 
~onan 70tlamat cesaretini 
~ il adamı Jcen41 haline bıra
*llt tt. Halbuki Oemanoflara kar
~ teearetten daha lt7ade atılan 
~la bir teh4lt ltlllterlU10r
~h4t t aıl ! .. Evet, Baut Olman of 
~ 111ce ulamqtı: .... tam mana
~- Oamnoflara kartı bir tehdit 
~il& htlkmedlfo!'lfa. HattA Kar 
~ ltaetmmda btıe hJo bir T&klt 
~ w.tr teh414l hatınna arreoe 

~n Ralli Olmanof bunu bir 
L_llnıııa nrmuı slbl hllaedl7or 
"'qdl kendine: 

'4ahyorum, diyordu, timdi an
lll r .• 

~et Olmuof, oaıııar aramıda 
kar4efbll kq'bedtr ttnı•• P.. 

'ıi: ıloam.eJt lb111DUll1l clUJllUiftG; 
~ ceride kendisini beJı:le79D 

Oamanof T&l'dı; ft Oll1lD 1U-
~l'llln4• oldutunu blll7ordu. 

,~_bu datttalarda btraı eYHl 
.:.:.:ne«llfm llbl Zehra Onıanona 

• bpı4a idik. Zehra Olma-
'-tıı:ı tlmdlye kadar da J&ptıfm
iaba faıla bir hareketle hiç bir 

meyordu; ve bunu matıak 
b01ıe yap&e&ktr. S&dtce o-

lofn4e Yuıufun gelip gtdlflerl 
. .,,., ....... 1•alden ale7hlade hareke-

le ankedlyor4u. Halbuki 
taı-nn ıaat evvel tıpkı bUt'1D 

tlar sibl Zebra Otmanof da 
lertalu erldllf Dl •• artık tm

'at....'tok ille bir te7ln Oamaııotıarı 
;~ 'blrllllne 4otru ctde• bu Jla

l'«ell a71rama7aca1Inı 1anne-
I. Ya tlmdlf •• 

ı..::'1aa blr4ıllblre sert ceklbalt 
~~ tehlikelere karşı Halil Te 

J'alıııı bırakan harekeUnl 
r. ve Zehra Oımanofua ha

tla arJı::a arkaT& bl~k •eyler 

t •. ll•el& herhanıl blr ka
" Jı::tlotık lı.ardetlerlnlD 

ta7bolmaar ... Yuıuf Oımanof o sa. 
mu 7alnız batına kalacak 'H Oema
nonarııı 1enl batlayacak hayatı i
çinde her ee)11apabllmek aallhlye
tlnl bulacak T •• 

.Acaba! ••• Yuıtıf Oımaııof, btlhaa
ea, ttndlıl 1anl Zehra Oımanof Tar
ken buna muvaffak olabilecek mi T .. 

J'aJı:at her ne oluna olsun Zehra 
Otmanof Yuaufun kaf a11 lçerlstnde 
tıpkı bu fikirlere yakın bir takım tı
klrlertn ııraıan4ıtını dnşnnnyor ve 
tmklı11 7ok onun 1'!ztıne bakamıyor
du. 

Şlmdly~ kadar birçok terıerde, 
- -.,eli. Yuvanna Mlh&llovlç mev
ıuubahlı olduta ıaman bile onıann 
içerisine bakmakta bir beis sörme
mltU. Bllba•a. T• eler Yunnna 
Mlballovlç• dair Yuıufun ıöyleme
dlll daha başka şeyler varsa bu ft
ltlrlert al'rlerlnln teerlılnden ~kip 
OIJı:ararak ~I haline getirmek Te 
bunıan Yuıuf Oımanofa töyletmekl 
·Qllnktı. Zc-llra Oamanof, her tebllk._ 
ye kr~ı datmıı. dimdik gitmek ve o. 
na Jbd•n kartıJamayı dUfl'DGrdtı .. 
Bununla beraber kocan T• Halil 
ha1ctnıcl& Yusufun yınl bazı .. ,ıer 
41f11DdDIUııtı tuanur ettllt da
Jı:lkalar bunu yapam17ordu itte ... 
Yapam17or, ve hatt' Yuauftan kaoı
Torda. Ne olursa olaun kardetl Te 
kocası hak'kmda Yuıufu 7okla7aoak 
oluna, hislerine Ha.lllden daha çok 
a•m nramaran Yuıufun b1lll1a.n, 
blrdeııblre açıla vuracalını blll7or
da. Ya o samaıa ne yapacaktı Zehra 
Oımanon •.• Orta1a atılmıt köt1l blr 
haJı:lkatl• kartı kartıya ıeldtll •'
mu Otmanonarın lglnde ,.eni bir 
geçlmalıllllıı daha batkal4ıracalını 
dllfQllb'Or ve ltter ı.tem .. Halll Oa
manofun dönllfbl beklfyordu. Bel
ld 011.an blr tebllkefl aıalayıılarında, 
Zehra Oımanof, kafasına :ver etme
,. batl&'t&ll 1nl ftklrlerl anutablle
cek ! . 

Geri dönen Ahmet 011manofun ya
nmda. Zehraıım bUtnn bu flktrlert 
belki de yalnız Zebra Osmanof değil 
Oımanot ıann heJ)ll dtışUnUyor. Ah
met afakta, kaptnın bntınde, yantn• 
da Zehra, dlmdlt ve 1raranlıkta du
ruyor. Biraz eTVel de 11öyledltlm gt. 
bl Hallt Osmanofun. geri dönGtuntı 
he ka.dar bekliyorlar! •• Zehra Osma
nof her vakitten da.ha fazla kocaıına 
aokalm:attu: hlo blr 1'aklt onun aaz
lerlnl görmedltf ve aralannda tek 
'titr Jıeıtme btıe konutulmadıtr halde 
Alamet Otmaııofun nereye baktılrnı 
ldeta blU7orda: Te 1011 bir hafta l
certala4• O.maaotıarda en fasla o
aa aıala4rfma Jr.aDlydl. .Abmet 01-
manofa aıalamakJ •• Halbuki dört ıe
nedenberl Zehra bunu hllA yapama
dı mı? •• Olmanoflardaıa ilk aynldık
lt.n llD kocaımm 7a11.ında daha u-
7uır 117amu ilk iti bunu dGtUn· 
mek olmut Te O.manofları a7rı ayn 
blrtblrtne ballamak 1atedltl daklka
laruı 7ambqııada Jı:eıadl aaadetlnl 
aıılamlfb, onuıa lclndlr ki Zehra 01-
manof kocuma altUkçe daha fazla 
90kuluyor ve her terden vuıeçse 
bile lmklm yok oııdan a7rllama7a
catıDJ dtltuııD1ordu. 

oERl Dbxve 
Ham Oımanofun geri dOnllfll blr

denblr~ oldu. BUtlln Osmanoflar ka
pın kap•ruaır: tçerl eeJr:flmlşlerdl. 

(~Mtvar) 

Hergün bir 

Yasak, 

Konyanm x.ahayilk ~imi 
Ali n btm !'atma Araplar _,,.n.. 
einde oturmakta n yanlarmch Çumralı 
Mustafa kDi Dmnn adında bir de iDi• 
cap bulummktadır. 

Ali " kum Fatma. Dummu. Kum
JıılSkrll bailarmda oturan lttlmilk Ra. 
fitJe arkadap Mebmede satmıflar n 
llOJ'la tnllm etmlperdir. 

lnun ticaretine b1bn kan Jı::o:a ya
kalanarak adliyeye nrilmiılerdlr. Ra
ıit ve Memnet te Jandarma tarafmdan 
takip edilmektedir. 

izmirde bir oto
mobil denize · 
yuvarlandı 

Şof6r otomobilin kapıımı 
aoarak lrurtnlı bildi 

!mm, (Huwal) - Znelld pce, 
vaktin epeyce geçiktilf bir eırada kor
loada mtMesif bir otomobil lı:aSMI ol • 
IDU .. bir tabi otomobili denin J'Uft?'• 
Iuumıtır. 

Bay Halllı ah 1'50 numanh tabi 
otomobillnl idare eden tof8r Mehmet, 
Kordonda Bay Huana ait Turan pd
r.osu önünde mtıfterl beklemekte ldl. 
Va1cit epeyce geçikmiı. rece yansına 
y ıklatıDJltl. 

Mil§teri aJamıyan tonSr Mehmet, vi· 
tnl ISne ıUreceği yerde cerlye vennft 
,,. makine bUyı'Jk bir ıUratle dcniıyol
Jnma ait mavnalarm yanmdan denize 
yuvarlarumıtır. 

bbl otomoblll lçlnde yalııız bulu • 
nan par Mehmet, eolulu llU)'UD iP,· 
de almca alrh bqma celt-',ttr. 

Soför ıllratle taksinin arka kapwm 
denidn içinde aprü, tabiye llUJar !aG· 
1..-um ederken dıpnya fırlamııtır. :Biraz 
yllıme bilen 10flSr, bet dakika kadar ıu· 
yun içinde bocaladıktan sonra uhlte 
sellmetle çıkmıJtır. 

Şoför bayım n yaralı bir teldJde de
nizden çıktılı lçln deThal ha..tahaneye 
Jraldmlmıt ve tedavi altına ılmmıt • 
tır. Makine benli% denizden çrkan!atna· 
mııtır. 

27 kt,ı a~ır cezaıa 
verlldl 

İzmir, (Kurun) - 034 yılında pbd
miz İakin dafrel!ndekl kanda mevcut 
mtibadil muhacirlerine ait tasa,. Teal· 
kalarmdan 17 bin lira kıJa«ln4e 55 
adedi oararenpz bir tekilde ka,taol • 
muftU. 

Bu bidisenin ıenelerdenbed ctevam 
etmekte olan tahJı::lkatr netlcelenmit "e 
evrak UçilncU ladntak hlklml~tlnden •
fır cezaya ~nderilmltdr. S~ularm 
yalanda muhüemelerlne bqla..ak • 
tu. 

ADANADA YANGIN 

Adana. - Evvelld gün ubaha kattt 
1ehrimizde 23 Nlun ilk okulu c.:lvann
da Bay Ali Şadlnln oturdalu ma 
mutfağından ant bir ~'tnpı ç&mıfbr. 

Ahp.p olan kılım1ar blrdeblte ateı 
alarak slrayete bap:ımp& da ltfaly'I 
derhal yedıerek ateıl bubıırıufbr. Se
bep mutfa1ctald •tefin ~ 
dndendir. 

fıkra: 

yasaktır 
Kaptanderyu. Qengeloğlu Tahir P&e& pce yanamdan IODl'a 10ku • 

ta kimaenın gezmemesini blldirmif: tellll bajırtmıftJ. Bu emre nPwrı 
1"f J•Jt•nlar topJ&nmlfı Dolmabahoe önündeki pmi,e pthilmJftL Ta.o 
hh' Pal& her 'blriM Dlçiıı emri df11Jemedijlni IOl'dukt&D m omu•andan 
tutup denlae atanmt. 

~bir ~fkanJı: 
- Efeııdim, karım pbe idi, ll.llCISI tuttu. Ebe an.mala &'141Jordum.. 

Dtyinoe Tahir Pap. bu pııcl denı.e at.amamıı Fi.kat hiddethıl ,...._ı. 
yerek deUkaıılıya bir tokat aekettikten llODI'&: 

- Git da:ılt, karma töyle, bir daha. 6yle mtıauebebU dmanlarda 
MDOllll tutmumf. 

1-KURUllf 

Deterll arkadaşı· 
mız merhum Tahir 

Dün matbuat erkanı ve 
tanıdıklarının gözyaşları 

arasında gömüldü 

Milessif bir Jiua netloe1hıde kay • 
bettlğimla dejerll arkadaşımız ve 
''Tan,, ,..-- JUi iflerl mtıdllrU Ta
.bir Ştlkrll clUıı Abalı biltUn matbuat 
meuuplarmm elleri o.tünde ebedi la -
tlrahatıihma bınlalmJibr. 

Arkadapnmn cenawl aaat 11 de 
GW.baneperlo &ı11nden kaldJrılarak 
EbUBBUut caddesine, oradan tramvay 
yoluna 1nilerek merhumun mensup 
bulunduğu "Tan,. gaz.ctesi önüne gelin. 
mit, burada on dakika kadar durula -
rak Babılll caddıealnden Nuruocmıa • 
niye camilne 814ilırılttlr· 

Tahir ŞükrllnUn cenazesi BabtMI 
caddesinden geoerken bUtUn kitapçı • 
1ar bUton bum a1Je91nln matemine 
iftlrak ederek, dtlkklıılarmm kepenk
lerlnl bet dakika kadar indlrm1tlerdlr. 

Tahir ŞtUailnlln tal)utu bu mUddet 
içlnde arlradaıtarmm elleri tıat\\nde 
taşınmış, beş yüzden fazla matbuat 
a.rkadqlarfyle kalabalrlr bir cenıaat 

tarafından kılman cenaı:e namazını 

müteakip otomobil ve otobüslerle ha
relret edilmlttlr. 

Tahir "Tan,, pzetellne girmeden 
önce •Son Posta,, guetMI yuı mtldUr. 
lOftlJıde de bulunmut oldufundan, ce
naze otomoblli •son PQSta., gazetesi • 
nin önttn4en de gecerek yolunu takip 
etmıftir. 

BtltOJi matbuat arkadqlanna ken. 
dlnt MVdlrmtı olan Tahlrtıı, hfc umul • 
nuyau blr anda ve çok kıu bir mUd
det !çerisinde kaybedilmesinin, bUtu.n 
matbuat Aleminde uyandtrdığı de -
rln teesaUr, oenar.esini ta.kip eden ka
labalıkta açıkça götOnUyordu. 

Cıenue törenini takip edenler arn -

GIJrilp tlilşilndilkçe: --... ··-··---,·-·-· ... ·-·----·-·,..···--.. ··---

amda Basın Kurumu '6qliam ..... 
miz sahibi Giresun eayllTJ Hakkı 'rr.. 
nk Uı, nepiyat direktöl'UmU& Beai 
Ahmet Sevengil, matbuat mlldilrliJil 
latanbul mUmeuill Netet Ball1 A.tay. 
Tan 11.hlplertııden Ahmet Emln, BaU1 
Lfltfi, Bayan Sabiha Zekeriya, M. ?.e
keriya, Son Posta sahiplerinden Selim 
Ragıp, Ekrem Ueaklıgtl, Akpm yası 
teıert mUdu.rtı Enis Tahsin, Son Tel • 
&raf sahibi Ethem 1zzet Benice, Nl • 
zamettln Nazif, Yedigün mecmuası a
hibi Sedat Si.m.&vl, Mahmut Y..arf, 
Osman Cemal Röyter Ajan11 muhabiri 
B. Kanutı, dlfer ecnebi ruete mtımeL 
silleri ve Tabirin bütU.n muhanir ar
kad:ıılan ile ilıtanbul lise~i talebeleri 
ve İstanbul spor klilbU mensubu bu -
lunmakta idiler. 

Camiden dofruca EcSinıeJtapı eehlt • 
Uftne gtdılmiş burada Ta.hlrin tabu -
tu a~Tılan yere arkadaş1armm göz 
Yaflan araımda hıra.kılmıştır. 
Basım kurumu, Kurun • Haber, Son 

Posta, Cumhuriyet, Tan, Son Telgraf, 
YedfgUn, İstanbul Usesl Sa.tiye -
No.cl Sadullah tarananndan yollanan 
çelenkler mezarm Ustilne konulduk • 
tan sonra, Tabirin İstanbul Lteeelnde 
okudufu sıralarda hocalığını yapmıı 
ve kendisinin matbuat ~leminde de • 
terli bir uzuv haline gelmesinde lmil 
olan Hakkı Tarık Us mezarın başın& 

gelerek, hıçkınklar arasmd& şu eözle
ri sövlemiştir: 

B. Hakkı Tank Uı'un 
Sözleri 

Arkadatlar i 
Tah!ri burada şehitliğe bırakıp ayrıla

'( Arkası 7 incldı) 

Geç uyanış 
YAZAN: s. Gezsin 

~ ............ ı...ım 
nutku nihayet aöylendi. Gueteıerde Ud 
sütun tutan bu aöııılenlea 1.U bit bir 
te7 ötreamecllk. .... Wru llCıpnık 
7UIJ'Ol'1llDo Çünkü lnsiltweain harhe 
ıhnwi için ıöaterilen ............... 
..... Miil w,ik" diap -..cıe 
.......... ~- ..... ..., ........ bir 
...... ~ ,......... ... bnt topnık 
•• Wr .,.... ................ lai-
kGmet ...... tirli 78P""•· 

Yabm, l.,Uten ilen- ainr, la • 
............ WrWriae •ilıJu 111 

'" bn ,on.n JIOl'ls=na dölüte Dt 
.. _k. Wr ........ dini .,... 
• ,_.. ıdemel& .... • 1 .. 

~ .. --..... Wr akis 
lnrakb? ONlartla ..... M71e4d17 He • 
.......... , ... t .... 11c1ua 
dialmdiiüü de hiç sannetmiyorm. tn
ıDllN7i. ..._ ..nüadea IMa ttkin-
Pa .... 4it...... .,... ...... .... 
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1-KURON • •&aW -

SON HABERLER 
Fransız Başvekili 
ile hariciye ~azırı 

Londraqa çağrıldı 
Çörçil de Parise gitti 

ParlJI, 26 (Husust) - bt maldmat 
alan m&hafllden blldirlldlğine gOre, 
İngiliz Başvekili B. Çem berlam. 
Fransız BaşvekUI B .Blum Ue Hart
elye Nazırı B. Pol Bonkuru Londra
ya çağırmıştır. 

Maksat. lngUiz ve Fransız devlet 
adamları arasında son Avrupa vazl-
7eU ve bilhassa Orta Avrupa mesele
si Uzerlnde konuşup müşterek ve 
kat'l blr karar almaktır. 

Diğer taraftan, lnguterenJn Parla 
elçlsl B. FlJo Harlclye Nazın B. Pol 
Bonkuru ziyaret etmiş ve kendJalne, 
lnglllz başvekilinin blr telgrafını 

vermlşilr. B. ÇemberlaJ'D bu tel
grafında Çekoslovakyaya karoı tutu. 
lacak İngiliz styasett hakkında iza
hat vermektedir. 

Bu izahattan Frantmı harlelyflll· 
nln memnun oldutu anlaşılmıştır. 

çORÇtL PARISTEI 
Londra, 26 (A.A.) - Londra mu

hafazakA.r Uderlerden COr<:U bugtın 

tanare fle Parlae gttmlttfr. Orada 
dOrt, beo gtın kalacak\ ve İngiltere 
elçiliğinde misafir olacaktır. 

Mevcut kanaate gOre. Çörçll Fran
sız Biyuet adamtarlyle ban mtızake
relerde bulunacaktır, 

ÇEMBERLAYN1N NU'.tku 
NASIL KARŞILANDI? 

Londra 26 (A.A.) ~ Royter: Çem
berlayn'in d0nk11 nutku htıkfllnet 
merkezlerinde muhtellf akisler bı

rakmıştır. Bu enmleden olarak Ber
Untfe resmt bir ıstıkilt. Parlste bO)'Qk 
bir sevinç, Roma. Prağda se88lı bir 
memnuniyet ve Cenevrede lnkiısar 
ile karşılanmıştır. 

ÇF.'KLER MEMNUN 
Prag, 25 - ÇekOBloTak gazeteleri 

tngutz Başvektıl Çemberlaynln. dtın
ktı nutkunu memnunl::retle kartıla

makta ve bu nutkun cetoeloT&kya
nnı "• emniyeti ve '.Avrnpa sulhu lçln 
cesaret verlct bir vaat tetkll eyledl
tlnl yazmaktadır. 

Seçim qaklaşırken 
Hataqdaki harici çalışmalar. 

Türkleri huduttan 
dışarı çıkarmak 

istiyorlar! 
lsK'endenın, 25 (Husus!) - Hatay. 

da mahalli hlikfunet nüfusa kaydetme.. 
mekte ve hudut haricine çıkarmak la • 
temekredir. 

Türkler, tabit, memleketlerinden 4?· 
şan çıkmak istemiyorlar, ba hususta 
hükfunetin cebre mllracaa.t edeceği 
zannolunuyor. 

PARA 1LE DALAVERE 
Antakya, 25 (Husus!) -15 Nhan. 

da yapılacak olan ııeçimde Suriye le .. 
hine hizmet edenlere dağıtılmalı: Uzere, 
para toplamak f çin nüfus memurla.rm.. 
dan mürekkep bir komisyon kunıl • 
muştur. 

Bu komisyonun verdiği karan. göre, 
btlt.Un memurlarm maqlarmda.n ytıı.de 
3 kesilecektir. 

D1N PROPAGANDASI 
:Antakya, 25 (HU8\Ud) - Şahin 

Tayyare, "İttihadı va.tan,, partisi kın-

bUndc bir nutuk söyliyerelC, meeliur 
hocaalrdan bahsetm.ie ve p.pka giyen
lerin klf1r oldu~u söylemi§, daha 
bir çok saçma eapan sQzlerle din pro. 
pa.gandası ya.pmap yeltemniştir. 

ERMENiLERE V AiTLER! 
Kırıkhan, 25 CHusual) - Ermeni. 

Ieri "'İttihadı vatan., pa.rtlafne kaydet
mek için, TUrk k~yU olan Mahmutlu 
civarındaki em.Wd mllllyenfn ermeni • 
lere dağrtılacağmı vaadetmlşlerdir. Bu 
yolda karar alındığı da iddia olmım.ug.. 
tur. 

KÖYLERE BASKIN 
Kırıkhan, 2!5 CHUSUBI) - Xınklia. -

na ballı köyler olur o1mu baha.neler. 
le buılmaktadır. Bu arada, .Arpe.b ft 
Çmarlı köylerinde yapılan baskmda 
evler arandıktan eoııra, bir teY· bul&
madıklan için, halktan bir çok Jdın1'e. 
leri dôvmttşlerdlr. 

Almanyaya karşı 
yeni bir eephe 

Paris, 25 (Husus!) - Val'JOvada.n 
bildirildiğine göre, Leh Hariciye na. 
m:n B. Bek'lıı son Roma seyahati ve 
oradaki görll§meleri mUhlm bir me -
ee1e ile allkadardır. 

Lehistan htlkfuneti, Baltıkta.ıı Ka .. 
radeniz sahillerine U7Allmak üzere, bü
yük bir bitaraflar zinciri kurmak ü • 
zusundadır. 

Hariciye Nazın B. Bek, Romada, hil· 
ktiınetinin bu fikrini İtalyan harlciye 
nazın Kont ~o'ya bildirmiştir. İtal· 
yan billdimeti, bu arzuyu ta.8vlp et • 
ml§tlr. Çünkil, Lehlsta.nm bu hareke
ti, doğnıdan doğruya, Alma.i>.yanm 
aarld hedef ittihaz edecek muhtemel 
bir hareketine set çekmek fçhıdfr. Bu 
da ttaıyamn menfaatine uyan bir teY· 
dlr. 

Diğer taraftan, Leh Hariciye nazı • 
rmm, Aimanyaya karşı Baltıkta.n ka. 
radenlze kadar bir bitaraf devletler 
z!nclrf kurmak hususunda kUçUk an • 
lqma ve Balkan antantı devletleri ile 
temularda bulunduğu da. haber veril-

.mektedir. . ~..._... .. 

BU haberler P&rla siyul mebafllfn 
de bUyUk bir al1ka ile kar§rlan.mlltu'. 
ltal7an ve A.hnan mehanume ma.J.!1. 
mat olmadJiı bUcllrllmektedir. 

.ALMANY .A. LEB.:tsANI 
TEHDİT EDİYOR 

Berlin, 25 CA.A.)-BerllnerTageb
lat gar.et.esi, geçe.n,de Polonyada. :Al • 
manlarla Polonyalılar arasmiia. cere • 
yan eden bazı hadiseleri kaydetmekte 
ve te'ıiditkar bir lisanla. Polonya. htl • 
kf.tmetinl Alinanya aleyhindeki tah • 
riklere nihayet vernieğe davet etmek .. 
tedir. 

Bu prıete, bÜ 'mitilnebetle · 6Iman 
hllk6ınetbiln AIİnanyada bulmı&1l Po
lonya. ekalllyethıe brlr g&terdlfi iyi 
muameleyi teba:i'Uz ettirmektedir. 

L-ONDRADA BtR ~11MA:Y1Ş 
Londra., "25 (A.A.) - Diln akşam 

gene Almaı:~ J. aleyhinde bir nnma· 
ylş yapılmtPJbr: NttrİıayişçUer Ves
tend'de: "Londradakl nazllerl ko
vunuz." "Cemberlayn gitmelidir.'' 

Katalonya 
Fransaya mı 

iltihak edecek? . 
Barselona 1010 kesildi 

Brüksel, 25 (Huauat) - Burada 
çıkmakta olan "Guette" Udnct bir 
iltihakın çok yakmda nkuba.laca
tınr haber vermektedir. Kat&lonp 
hUkCımetlnl Franaaya iltihaka mec
bur eden sebep, Franko kuvvetleri• 
ntn hudutlanna varmıe olmasıdır. 

Bu kUçUk hnk~met. laUlldaa kur
tulmak için tek eelAmet çareıllnln 

rran!ayla birleşmek oldutunu tak· 
dlr etmlt ve hattA Fraruıaya, Mlnor
ka adasının f fgall teklifinde bulun
muetur. 

FRANSA YA.RDDI 
EDECEK 

Parls, 25 (A..A..) - Lö 'l'an rue
teelnln yazdığma gOre, Fransa htı
~metl İspanya işlerine resmen ka
rışmayı esklden olduğu gibi reddet. 
mekle beraber husus! teoekkntlerin 
Baraelonaya yardım etmesine manJ 
olmıyacaktır. 

BARSEl.()NA YOLU KmdLDt 
Saragosa, 25 (A.A.) -Havas: Eb

re nehrini g'eçen Frankocular Sara
gosa - Banelona yolunu kestikten 
sonra şarka doğru lleri yQrtıytıelerl
ne devam etmişlerdir. Genle bir ma
nevranm inkişafı bekleniyor. 

GONttLLtrLER MESELESİ 
Londra, 25 (A.A.) - Havas aj~ -

... .,tn muhah'"' btlc'!!rlyor: 
İyi bir membadan haber verildi~· 

ne göre, ademi mndahale komlteel 
vp1nnda tspanyadakt ecnebi gönnmı
lerlnln geri alınması işini baearmat 
Uzere, meaalslns bsşlryacakt:r. Tal\
klk k°l"""llsyontt lspanyada ntıen ıee 
başlar başlamaz kara kontrotnnnn 
tesisi ve bunu takip edecek olan llk 
kırk beş gün içinde g6nU11Uler fUlen 
-qrf alr:ımağa , .,ı:':ınmndığı tak~''" 
de bu ,,.,'ltroınn Ugası hakkındaki 

J"'glUz tekllflnl...ı Fransa tarafından 
kabul edlldttl malCımdur. 

İNGILTERE FRA~"KOYA 

NOTA VERDİ 
Yondra, 25 (A.A.) - İngtltere hn

~metl Frankoya. "'r Nota gnndere
rek Endlmlyon gemisinin taln·fbi 
l>-ıkkınd& Y"ı>rlan tahkikn.t netice • 
sinde ll'ranklst makamlan hft.dlıse -
den mesul addettiğini ve bu husus. 
ta tazminat istemek hakkını muha .. 
faza ettiğini bll 1lrmlşilr, 

Kurs gören 
öğretmenler 

· CCıtantı 1 lnd •Jfamnd•> 
''Tetkik ettik; nihayet ayda mak· 

tuen yirmi beşer lira verilmem esa
sı kabul edllmlşUr. Bu husus yeni 
bQtçede derpiş edilmiştir. Ailelerine 
verilecek bu yirmi beşer lira ile ken
dilerinin iaşe ve ibate masrafian da 
nazan itibara alınırsa devletin yap. 
mıo olduğu fedakA.rlığı takdir buyu. 
rursunuz. 

..Yapılan tetkikat neticesinde bu
nun için aynca kanun getirilmesine 
ttızum olmadılı anlaşılmıştır. Bu pa
ra tsntımtızdekl bDtçede heyeU cellle
:r• takdim edilecektir.'' ' 

LA.yiba mtlzakereden sonra kabul 
edflmlşUr. 

diye bağırmışlardır • 
FRANSA VE ÇEKO$LOVAKYA 
Parls, 25 (A.A.) - Hariciye Nazı

n Pol Bonkur bugün mebusan mec
lisi hariclyo enctımentnde yaptığı be
yanatta, Fransanın Çekoslovakya.. 
ya karşı olan taahhntıerlnJ katlyen 
azmetmt9 bulunduğuna dair gecen 
sin a:ra11. enctlmenlnde verdllt temt
natı tekrarlamıştır. 

LEHiSTAN FRANSAYI 
PROTESTO ETT1 

Paris, 25 (A.A.) - Polonya sefiri 
bazı Fransız gazetelerinin Polonya -
Lltvanya hldlsesl hakkında yaptık
ları tefsirleri Fransız hartclye neza
reti nezdinde protesto etmlştlr9 J... 

\1iyariatı 
profesörler 

~----------------"""' 
iki ~üzlük~ 

Memleketlmlze 
getiriliyor 

hkara. 21 (Telefonla) - :i.TU
t1ll'T&llm Alman1&T& Dhakmda.a 
IOnr&. Vt::ran.adakl tanmmq profe
IOrlerden basılanıım memletetlml
se seleceklerl eöylenmektedlr. 

OtrendJttme söre. Maarif ·Vekl. 
lett ban profelörlertn memteıtetlm1-
ze celbi tctn temasa geçmltttr. Bu a
rada, btıtlln d11ııyaca tanmmq radyo. 
tol ProfeaOr Skalltzor'la mutabık 
tahnmıttır. Profeenr, ::rakmda mem
leketlmfze gelecektir. 

Bundan baeta. Viyana tlnlnrslte
Binln d11ııyaca fl'hretl batı prot988r
lertnden bazılarl7le de muhabereler 
yapılmaktadır. 

Madam Pitar 
Ankara kız llseslnde 
bir mOsabebe yaptı 

A.nbra, 25 (Huaual) - Oenemt ~ 
nhıeralt.eelnden proteaör Pita.r'm reff. 
ka.mJ Ma.clam Pit&r bugQ.n Ankara KD 
llaeslnde edebl bir mUMhabe J&Pl"'I 
tir. 

"'Noel Roje,, mnstaar Umıf ile mmı. 
leketlmlz b• kkmda emerler )'UDl.11 olan 
Madam Pltar'ı. Tl1rk Tarih Kurumu 
Befkanı Prot~ Bayan Afet hazını. 
na takdim et.mit ve keıMHıtntn, profe.. 
aör Plta.r'm çallflllalarmda olan yar. 
dmımı tebarUz ettlnnlt, bu dePrll e • 
debfyatçmm eserlerini a&ymI1 ve de. 
ml§tir ki: 

0 Sfz.e bu toplantıda Franms edebi • 
yatında rol Oyn&mlf olan kadm mu· 
ha.rrirlerden bah.!edeoelrtlr. Kendisine 
sôzU bırakaken dalma tekrar ettiği 
dostça bir cUmlesln.t bildirmek laterim. 
Profeeör Pltar TUrkleri ırki VUif1anıu 
tanıttmrken Noel Roje der ki: 

'"Ben TUrkiyede aynı ırktan oldu·
fu:muzu en lyi hlasedertm.,, 

Bayan Afetin bu takdlrldr ve ka • 
direinas sözlerine lıladam Pitar teeek. 
1dlr ettikten sonra musalıabeslnl Y.&P
a. 

PR. PITAR'IN D"ONKO 
KONFERANSI 

:Anliara, 2!5 (Hwnısl) - Cenevre '1. 
nlversitesl profe8Örlerinden B. Pitar 
buglln, ''Beyaz ırklarm ve medeniye .. 
tın ilk tarihine,, dair kO!lferanslarmm 
blrfnclslnl vermlt ve tetkik edilen a
mda. yapını§ muhtelif ırklan anlat. 
mıttır. 

Nevyork sergisin~ 
lştlrAk ediyoruz 
:Ankara, 25 (Telefonla) - Htt"· 

met 1939 da açılacak olan NeT'J'orJt 
sergisine iPJtlrak edecektir. Bunun l· 
cın. lktısat Veklletlnlll bOtçeslne, 
1erglye lotlrak hlaeet olmak tızere, 
beş ytız bin lira konulmuştur. 

Diler taraftan, bu sene lırtanbut
da daimi bir sergi binam l'&PtinJ.. 
mak tızere, İstanbul aergtslne yar
dım namtyte elli bin llralık bir talı· 
slsat ayrılmıştır. 

lktısat Vek!leil blna!lına. nakle
dilmiş olan ticaret ve sanayi mlınl 
de genişletilecektir. 

Ayrıca. Vckllct biltçesinde Bal
kan Antantı memleketlerinde yapı .. 
ıacak mutekabll ve mUşterek propa
ganda ve turizm masraflannı karşı
layacak tahsl::ı: ~ da ayrılmıştır. 

·• Dulprt.tandan Gelttek - fi 
Kasaplık BaJTanlar p 

~nkara, 25 (Telefonla) - btan· 
bulun et ihtiyacı ıcın Bulgaristan
dan ithal olunacak kasaplık han-an
lardan alınan gilmrUk resminin bir 
defaya mahsus olmak nzere, beş ku
ruş indfrllmeslne dair Jçararname 
tasvip edilmek Uzero mecltse verll
mlşUr. 

Arazi Verglsl 

:Ankara, 26 (Telefonla)' - ~ 
~•1'118l kananunun ikinci ma44•lne 
ek l&yllıa mecllee gönderllmlftir. 

"'·ft.yl't\aya g~·-.. , devlet o .. -,.,11ları 
ormanlar dahntnde bulunan devlete 
aft çayır ve yaylalarla çıplak aba
larda kesilecek odunlan orman dal· 
realnJn lzntne tAbl tutulan arazinin 
vergiden istisnam bakkmdald_h9ı

k1lmlar vardır. 

.CO.tarab 1 ..... - 9" 
• mlbtm mnel..t ballJle gel ~ 
~ bakkmda _..ııı bir 

hlt almak eıbet& bek)eneJll;: ıf' 
'l'lrkçembıde marul blr • _., 

811 olan ~ 71ZlD kalıç'' ıab1J4 dfl' 
8'nH hıgUtere ldJ&aetJniD ~ ~ 
..U olmq&ar. Ancak bu kJ,1J e _., 
IJd · ıM basttn için ne de~ ,., 
._ ..,a bsmes olduğııJl0 

mek bbfJ delildir. "" 
Pakat bundan dota:rı tııgiUt; 

letlne o kadar da .ııem etJO dt' ~ 
Banun sebebim anlamak ıçtıı 6111" 
koelMÜJ&JA kal'fJ doğı'11~ ,,, 
1• muahedeler lle bağlı oı-o 
eanm T&Zt1ettııe bakmalı. ~ 

Oekoelo•alqa AJnıallf9 ~ ~ 
dan bir taarruza oğrarS• ha~ 
letlerden ,"ardım beklenebU ı' 

oııı 
tetkik eden metbur Fran9° flJ' 
rlrt (8oTenaJD) YugoelafJ":;;.'1" 
maDJaJI. lngtltereyl. aovyet 1• ~ 
J1 muhtelli mazeretlerle d.ır.J11, 
kardıktan sonra Fransaf• 
~Jle dl1orı ;1' 

- ('ekoelovakyahlarut Ft"' .,,, 
bllJ9k ltlma4J .ar. Fransızlatfll1, 
cHlertnt terketmeyeceğtne ~ P. 
Fakat Çeklerin sekAst, ~e ,,W 
manpp taarruz ettiği tak ,.6"' 
dall•rmdan. Akdeniz satıJJterf bl ,, 
Atrlkad.an kendJ ttzertne ne gt • ~ 
arruzlar plebUeceğtn.I de ~ 
takdir edlJ"O•· .Daha sonra ı t ,1 
hAdlselertnJn yaracağı ankfŞli tJ" 
bası bir gtln Pirene dağlartnd"~olf' 
Atlantlk'e, beQI de Akden!P' tJ' 
•JTI bir taarruz cephesi pe~ ıı' 
bllecelfnl de gösterl7or. JJll\_,. fi 
Tazt1ett Çekler pek tyl btUr0r.,, 
Fransanm teahfttlcrlne bağlı bll"' 
eağma emJn olmakla beraber 4.,ı..ı
ahhtltlerl.n lcrMJ haltnde 1'eJl 1~ ...... 1'• .. 
de ne gf bJ tehlikelere :oıa..-..- rl,,. 
tmı gtzlemete lftzom görıııe1°~ 

(8oTenaJD) bu satırları ~ 
bir gazet.e idarehanesinde f"' 
mıttır; Çekoslovakyaya g1tıJJ.fŞ. ~ 
da en tıalAhJyetll Çek devlet ., 

lan Ue konaflll11f, ondan •011~t1' 
lemlnl ell11e ahn~. )l'atcat ~ 
dikkat edllll"l!le bu söz.terin ~ f' 
Pransnı strasett de blr nerl '' 
11 blıç'' deitll mtc:Hr? ,ort" 

BeJ'nelmllel vaziyet b1l t~ 
t.eeblt edlldfkten 80Dl'a her~ tı' 
ket kendi hesabına bAdiselt J.Jf ( 
cap eden ibret dersini pek 1'0 

karabtUr. ..(> • ~s 
-~~ :AS_? 

Viyana elçinıit 
Holandaya etçi 

oluyor ~ 
Berlln, 25 (A.A.) - Şinıdiye ~' 

La.hey'de bir maslahatgUr.al' ııe11~ 
al1 edilmekte olan T\trkiye, a~' 
da bir elçillk fhdaama prar 
tir. ,,, 

'mrldyenfn ilk Lahey elçili~'~ 
diye kadar Viyanada TUrk el ·ytıı ~ 
nan B. Ahmet Cevat OstilD ~ eıçlP" 
lecek, TUrJdjenhı Viyanadald ~' 
de bet koaısolosluğa tahvil o 
tır. -ont°' 

Berlin, 2:s (A.'.A.j _ T(lrldYe tlJ'!' 
elçisi, Almanya· hariciye n:;::ı etrf 
Tllrkiye hUldmıetlnln v~an b~.~ 
Uğini kapatma.P ve Viya.na.da~, 
koneolosluk kurmağa kar8.f v 
blldlrm1ıt1r, I 

Triyeste içirı 
Almanya italysY' 
mftracaat etrJJ 1~ 

Berlin. 25 (A.A.) - D. N. S· ~ 
aj&Mı, Almallyanm. eV'\·elce Jt:. JftfP~ 
yaya terkedllmi§ olan 'l'J'iyeSte si t~ 
kaamm Almanya Lehine id~e ıs"• 
ttalyaya mUracaa.t etınİŞ oıduğ\J çı'I" 
kmda bir FraMız gazetesin.de il'' 
haberin UJiaız olduğunu bil(iitJll 

cUr .. 
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PRAZ .:s ORSA 
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* TU.. bürolarmm Merku Banlcaaı
na tı.gıanmw baklmlda yeni gıkuı b
n.rnameıün tebliii beJdenmütedlr. 
llmdi dötdllnoil Vakıf banma bllluDan 
büro o aman 118fkU Bankuma Dak -

Sağa: 
n.ı..;:ya bemıer bir oyun, 2 -
a - )(ecmua, Dahi, ' - e • t 

ltliyen bir nakil vaaıtuı, 
)'atçı, bir meyva, 6 • YUz ile. 

lettat bir madde, fenanm ak-
'8ınak, Bayıltıp ayıltan ve ba. 
hır lllç. 9 - Drım aksi, köpek, 

enui hazır. 
qa#I: 

lerbet atan, 2 - Tatlı ohnı -
, 3 - n kabl, spor mtısa

t - Bir cllUI hububat. t5 -
bir nota. 6 - Güven, 1 -
, olağan, 8 - Yolun aksi, 

8 - Çalışma, akar n. 
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Zahıre· Borsası ··-·- ... Buiday yumupk s 28 s 30 
Buğday eert s 15 
Arpa Anadol ' 3 -Arpa yemlik 17 ' 18 
Çavdar ' 32,5 
Kmır san ' 35 ' 39 
Yulaf ' 25 -

KutYemJ 7 12 
Keten tohumu H 20 
tç fJndJk M M 3' 10 
Tiftik oflalr lS:S -YmpU Anldol u - -

Oeren Giden 
Buiday 90 !'apak 39.1 
Arpa 82 rtftilı 18.5 
6ılJSJr 1~ ousam 25.5 
Yulaf 13 Nohut 36 
.Nohut 35 lç fmdık 10 
Suu1ye 46,25 Kendir tohumu 5 
~.pak 13.25 Pwnuk 38 

Jedlleeektlr. 
• Nafia VeWetl ile Elektrllt alrketl 

arumda cereyaa •tmekte olan mtlzake
relerde idare merkeslnclell talimat bek
Uyen tlrket muratıııuıan. bu talimatı 
aJdılrlın Cihetle yeniden Aııkaraya glt
mlflerdir. 

• lt blumu tatbik mnldhae slrcB -
llndenberl, ilallerden herbangl 1Uretle 
k.UeceJr ce..ıarm yeldUıu, muhtelif ıc 
mtıemeaelertnden eorulmaktadır. Zira, il 
kulana blUdbnlerlne gGre, bu ıetnde 
lfçllerden kelllen para caalarmm il ve· 
tenlerin k111Bmda emanet olarat du
rabllecelı:tlr. Bunlai' blWıara 'lılrk ltçl
ıdnin menfaatbae olarak tktmat Veklle
tlnln tayin edecell tanda aarfecUlecek· 
tir. 

• ''Koap,. ftPUl'U bundan beJle İz
mir - ptre hattına lfUyecetUr. Haftada 
Od ıefer )'&paeakt!r. Bu eeferler, De
Dlzbenkm Akdenbl lJmanlarmda tertip 
edecell Mf erlerin blrtacdllDl tefkll ede
eütlr. 

• lld mlUI bubmmn dül lltlralıbd 
temla edere1r DeDllbUlk tarafmdan b
nla llJelıtlll1r 1bbt1 Lmdnda IO 11-
lep MtJD abqtır. 8lleplerta ll••nnnna 
pttrUmelerl ~ flrket mtıc!lrl ile bir
ilkte .... bdar bptU .... mtlrettebat 
lngUtereye pderllmlttlr. pep bura
,. pllnelye tadar Londradan )'Qk dahi 
alarü )'Olda muhtellf Umanlara blrüa· 
aaktır. 

• lehrlmlld• bul1IDUI hmlr ftllll 8. 
l'ub aweo puarteld 11na tamire e • 
aecektlr. 

• A vrupada bulunan tnhılarlar umum 
mtldtlrll Mithat Yeneı. Jlnnra da uln-
7U'lr eehrlmis• d&leeetttr. 

• Yeni bir brarDallle ile bul macl
c!elertn ctımrfl1r 1'811mlerl lndlrllmlttlı: • 
Temllit mlktan aşağıdald 19ldldecllr. 

' 

, 

• 

Tertip edilen Ullteye uaran tarife 
ll1llD&l'8lal'I 3TT A 1 )'Is 1rDo1Aı M.31 b
rattan 49A A U •M ta C58,llO ye. A 
m 14.'IS ten &T.80 ye, B m "19.80 dan 
81 e, B iV 89.70 ten 89 a, 371 C I "19.30 
cıaa 61 e. c11 a1.10 du eT,... em 
9UI ta ft.llO ,.. JV c 101.21 ten 82,IJO 
ye, 378 B I SS,M teıı 13,~7,ıso ye, B D 
100.90 dan 77,&2,80 ye, 378 B m 107.80 
den 82.M e, B IV 121,90 dan 93,15 e 
378 C I 107.50 den 98.82, C Il 117,58 
den 108,54 e, cm 12'1,23 ten 115,45 e 
C iV 1(4.78 den 133.65 e, 378DI121,96 
dua 112,159 a, D Il 131.62 den 121.50 ye 
D m HT,42 elen ıaeo8 e. D lV 188,.S 
den 151,82 ye lndlrildL 

Un 39,5 
rUtDt 2.'15 lç f1Dclık 1J5 

-
• laa ltlerl mOtehallDn olup mretl 

ınahauaada tsvlçredea celbettllfmls B. 
-------------• Leyman Ankaradan hmlre hareket et 

t8TANB1JL mittir• Hareketind~n evvel kendbiyl e 
Bll!IJtDl~ "*Uf&ll bir reflklmm. tmçrell mite -

Şelllr ~lan huml demletlr ki: 
D a • • ı 14-TOrldyede icra itleri diler med• 
~ IO • IO da il- at memleketler icra itlerinden blo d e 

u fau.kl 3 percle Ya- farklı değildir. Zaten 'TUrt icra lwaun 
wı: PM4ell Bon. da tnlçre kra kanunu esaatarmduı a -
ftlrkgesl: l'9lıd Ka- Imnuttır. Memnuniyetle ellyllyeblllrim 
Da. ı )1, 'l'Urlr icraları kanunun bazı noktllart -

OPEBE'l: 
' m ın811lleketln içtimai prtlanna aıdUl'-

Buakpmaaat~ 

L o e 'inenin 
lttlraJdle YARASA bUytlk operet 1 per
de. 

TUBAN 
TfYATBOSU 

Bu alqam sanatUr 
NAŞIT ve arkadq
ıan Hakkı Ruten, :S
vilp Sabri, Rıfkı bir
likte Matmazel Jıll-

çe - Ptııcef ftl'Ye
tealnln iştlraklyle Edea ......, tallyea 
üfflr. Komedi 1 perde. 

OTU0B17L 
SADi TEK 

Tl1atr••• 
Puarteıd (x.dik&y -
s0re,,.a > 1ıGyOk 
nvare. 
••ırOsaıx 

Salı s&nb (Büıi'k&y - Jmit1adl) GU'
tunbt. (Ulldldu' • IWe) .......... o•••••••• 
\d11pazan h• k ad• 

Ttcarl, lftlalı slral n ber tlrto 
maUhqat alınak late7enler mek
tuplannda on dört kuru,luk 
pulla birlikte (.ldapuan: ts
tlkl&l aıalıalJtll Çimen aokü 2 
"umara z. v. l a4relll•• mıra 

caat etsinler. 

--

--

ınak Jauausuııda muvattaldyet ı&ıter 
mlel•rdlr. Bununla beraber, l8l&ba •ah 
taQ olan bul noktalar ela 'ftl'dır. Ba 
noktalan ancak tetJdklerlml bltlrcllkten 
IOllr& htıtdkmete verecellm raı-amda 
blldlrecellm- tzmlr 'f8 ı.tanbulda el& bu 
lı:abll dairelerden baflra ticaret odalum 
da ve kredi mOel8ellelerlnde de tetkik 
terde bnlunacatım. Tetldklerlmba bet 
haftada blteceltnf umuyorum. Raporu
mu Alakarada hazırlıyaeaima.,. 

8 

... 
•Belediyenin it Bankumclan Ntılı 

lld ytıs em bin Ura1lk llti1rru a..rln 
~ıoma•ıra bat1andllm1 ~ Ay 
bqmdan itibaren ha pbpnalar w 
lerlnl vermlye baf1JyMübr. 

1-

--
•Din Qleden IOlla ._ «MiMi • 

blm bir toplantı yar•"· Wia _... 
rm lttlrat ett.tll tıal'n •• *-l tan 
ıre-. oda ....... 111112111 I& 

poro\W"W• 

ıa • 11 

ıo 
ııuo 
6.30 
9.30 

l 

. 

Y-KUIOll 

Değerli arkadaşı
mız merhum Tahir 

t 

- Alet aayafadan deNtll -
c:aPnm ba dslrfJralarda onu kaybetmek· 
en, bele bu eartıar altında bybetmek

n, duydutııznuz acınm ytlrellnüd nuı1 
yaktıimı anlamak için yllzlerlnlse 1:-.k
mak yeUflr. 

te 

Bu acı bencle laeplnllden daha derin
dir denem bama elemlntsln ulllilhıe 
kartı •YP1Sbk IQID&YIDll; bea Tahl

&ıce bir lise çocufa iken 01U1D Jloca
olarü tanıdım; 90l1ralan, d1Unbı ellf

bealnl 4ellJH de, bugUn bir MJrnndaı 

rl 
il 

nJ 
bir tebldl NJdtlbn bu meelelbı alfabeet

ca.teıdlm. Yuı Jtlerl mlldGrlOtn bi
zim m.ıe11a .. Jllbek payealdlt; aa
sete)'l auete JaPUl orUldJr " bu pa

Mlnde blmak lcba ta'tlll,JalD, lltünay 

b 
sm, akrabütna -61al bit pçbemedlğt 
lr mellek ..,. o da .... teelllktlr. 
ahir, adı Jlbl, tertemll aıeMletyle " 
pat etUll liyakatin eaeıt oluU kea

T 
la 
di ıneıdelbda ba )'Obek payelble ka
dar adım adma ,abeUrken benim •
d ufum onu meelefe bludmmt olma
nın adece haz tekllndekl mlrll"9t Yr 
mWra.tatı idi; elmd1 onu mealeğin ~ 
imdaD bu.radatl topralm 10iuk uletbıe 
terkettlilmbı anda daha çok (Alem )'l
n e ol llem, devraa )'ine ol dnru) dl· 
ye yerdfilmb IODAıalutwı " niç'anm 

korkuDQ -- ... ~ bir babanın can atllmJ, yQrek çarpm-
tmmr, lç llllDllDI " hattı ~ tldntbtbıfl 
du)'U)Oi111D! Oaa. bfuma ba •ealelln 
idealini, ona blblDe bu a.ıet MY• 
ıtatnl qdarla; •• ruh• illa ...... 
jtn gbU stzl l&dmelertne da)'UUr -. 
dayanmaz Bil! diye yoklamak acaba e
llmde delD mi idi! dl1e llllamyonım. 
Onu tohmdan tutup da Babılllye BOk
muaydan, Yyle daha ota beaJnl bul
mada hndfUI bir faclaJa brbu 
e4eD " '* ............ hcatlams-
:va kGlıftea '* ...... - ..... 
rü m.,,.ır tloe1derfnl dR9ll b•nm 
............. dellltlrebU!r ml)cllm, dl1o-
rum. 

lleslektqJanm. 
BDlnlılb ld bblm mealelt ayıbım pet 
~ meydana ftl'lr; bqlralarmm fa. 
slletlnl llvme)'l ferdi bir tepik, ~ 
bir terbl,ye vulf89tal lıllea blsler, ta 
mesarlan bNlanaa bdar plmelerlnl 
bekll.yerek kendi mealeğim1dn meta
blrtnl BlSylemlye çokluk vakit ve ttnat 
ltalamaym. Cumhuriyet matbaatmda 
meelettmbl phmlandJranlarm eevlyeıl, 
ve hasaaten seciyesi, hatıl yıllardanberi 
kanun teyidiyle takip olunan bqka...,. 
beet mMleJtlere gere a.tOnlO.k arseder 
denem bu e&IU ne lllabetlll, ne de - bir 
eenue tllrenlnde ellylendlğlnden dola
)"I - mtınaaebebıbı bulm•mıhınnra: Ben 
bu yanhl telüklyt, ftlpheall dab mU· 
Jremmele byqmat teu,atı ile, aramız
dan blle tudlk Yeya ifade edenler gGr
mQfOmdtlr. itte Tabir d• blllm mllll 
matbuatmnıdıtt ba eecl.Je ,eıa.eır111t
D.lıı tlmlallerlnden blrl idi. Elindeki 
reamt vellblar kendisine tUrltl meelek 
b.pmmm refabnu açablllrken kendlabı' 
btlsbOttln An1rara caddeatne vermeyi 
terelh etti. lnzlva ve mahviyeti içinde 
~ durua mulaatem• •• temyls 
JrabWyeU ft m8118k abllkmdaJd hama
llyetl onu çalıtırken ve yqarken g6-
renlertn ilk gGztlne çarpan mezlyetler
clL iyi ve sQsel IQID kendi kafesinde ııtut 
tad fll"Plll8ll 1ttr blp: Bu Ta1llrtn bl-
111 idi. Kendisine verilen vazifeleri Ja• 
,.rten, ftZlfe ..ıt.lılyetlerlnl en iyi ~ 
sen ve oaa _.. QmU1111 en l;vl biler 
Tahir en iyi bir maiyet, fakat hertum-
11 bir hldllede oluna ols1lll f8Da11 M
llp mtıe111e1e)'l aydınlatmak ftllfetlnl 
ihmal etmtyen en bl bir arkadat oldu; 
farfara c!ellldL GueteelJtllmbıl hele 
sGndc'Hk psetecllllfmhl cltlflntbıb: 
UylaıWmmı alan clGtbcelerl de katar
ak bOtlln bir &nrnn kabntyetl De 1 
aati az gGren bir mealnlla kurdulu bu 
yapı, kfll'flSIDda geçip me Od flç eut 
bile iyiden iyiye lncelemlye, 1utttl do19 
doya ba1muya bl1e nkit varmeJmlzln • 
Jrdacak ve lb yine ayni htısnııb amell-
19yt aynl yorucu prt1ar alpnda JID• 
bqanDJya lroyulıcabml!L Biç bir mee
let bu kadar pceyt gllndbe kanftll'
mam11. hlo bir m811ek, hele meelekte 
Tabirin tıseıme a1dılı le ba kadar JIP
rattcı olmuuıftır. Sis buna bir de Tabi
rin içUlltlnl bt:nm, bqta benim onu 
ne bakımdan mealek ıebldl •Ydıiımm 
eebeplerlnl ldz Jrendlials 1'ulm111, kelime
lerini m kenclhth lıl;timlt olanunm. 

Arkadatlar, ~ ........... 
ip kabrlDID bqma ~ ~ 
rl bugtln hiç d&unlyecell yere Yol1am1I 
bulunuyoruz. Bir bqka mealekt..,... 
Sadettin, ldlçtlk yavraamıu meale~ 
turwnuna ~manet •tt!Jhd 88yUyecd 
bCfar eön bir vi1dt, 80ı'I bir ·tımtt bula
rak lSlmUA Arkadqlan gibi elgorta 
olmaaı tekllf1ne bir t.tırHl yanqamıyan. 
ve o JMVklde buna yanqamıyacak ka
dar le &lemi dikkate 1&y&n olan avalb 
Tahir, eşlnl doetunu ve doğacak yavru
sunun yO.OnO. ıısreuıedcn lllndO glttL 
Bugtın bıraktıJr temiz h"tıra ne avumı
yorm. 'Mezaniım bllmda yaptJlmid' bb 
toplaaftl" 1liill& 1'emlr tarenlerde llep 

da olmamalıdır. Bbd meslek "fUlfalerf. 
mlıe yaklqtamü ve ballamak IGln Ta
hlrln hatırumı dalma taıblmlsde "dl
mafmmda bulmall, ~ IB&t evvel 
Ankara caddesinden gecen aeııue ala
ymı mit mk hqalimlzde eclandıi'arat. 
alayın nıhu llanmd&D gelen: - Talılrl 
unutmaynuı! 1elflll leltmeu,ts. 

Tahir, Kemal, Blmlt ~: '"Seni mu
hatap etmlye admd• btlyllk kellme bu
lamı;)'orum., demlttl. ZavallJ kardecim 
Tabir, ben de .eni muhatap etmek içlll 
adından uyınn kelime bulamıyorum. !s
terim ld sen eevdlfin mealejinln llOll 
şehidi olarak kabrinde mUaterlh kala-
11111.. 
Hakkı Tank Usun bu l&Ieri zaten 

derin bir teeatır t~nde bulunan TahL 
rln matbuat arbdql&rmı hıçkmk • 
tarta afl•tmll w cenue meraalmJııe 

- \W'llmlttlr. 

Marki dö Pratın 
beyanatı 

(O.tanfl ı iMi ..,.,......., 

Umumt ajandan ıarrl birer ajan m• 
aTlıll daha &On4erllecektlr ki kon
eoloelann sGrdtlll lıl ıGrecekUr. 

Btıttlll bu huıuılarda hai1clre n
ld.letl " onu yuıtulfle lktllat ve
k&lttlJl• m11tabık ka14ık. 

Q&adertlen ajual&rm bqlıca ,..,. 
ztfeıl, lkl memleket arumda ekono
mik ,., ticari mtınuebetlerl tellı et
mek TOrklfede Fraııko lspaıırollan• 
nm" Jl'ranko lıapanpmada Tlrld
ıe eamllulıetlnhl aeutlbd • ...._ 
tua etmek oıaoutar. BIU&ld • 
me1uda puapon auaelMI 11'1 
itleri ete serecetlerttr. 

General l'raııko taratm4an Tllr
tl1e11 sGnderllecek umumi ajan ~ 
Dl Alvaree Paleoct1a otaCaktır. Kea 
dlıl, vaktiyle lstanbulda Te lapanra 
hlkOmetl bqkouoloeu iken, bu&ha
re lıpaıırada harp bqlamuı beri
ne General Franko taratmı lltll&lll 
ederek bur&clu lnflklk etmltt.L 
Şimdi lspanrada General J'ranko 
bilkf\metl nezdinde bulunmaktacbr. 

Oa bee, yirmi gtlne kadar TOrJd.. 
,..,.e selec•lt amnlar. 

A.Jaııımızın burada btlunan en. 
ter tıpanya mlmuıl11erl7le hl~ bir 
allkaıı 701rtur. 

General Jl'ranko fspan)'UID4& blo
ke olan para meaelealnl eonı1on11• 
nus. Bu buatll, sannederlm ki mu
harebe eonunda katl,.etle halloJuoa. 
btur. )laamaflh daha enet gGrtlfll
meal muhtemeldir. Tamı (bugtın); 
Btlkrete vazifem b8'1n• hareket .. 
decetım. Sonra Belgrada ll4erek 
aynen Tlrkl19detlne beaser bir a
Jan mt!1'adeleet de orada J&pacatıs." 

General Prankonaa mlmealll o
lan Marki dG Prat bu akt&mkl ekl
preele clotraoa Roman71a7& ll4ecek
tlr. Beraberin.de blr muaTtn, blr de 
b•7&D 1ekreter bııluıımatt-41r, 

Denizde JBDRID 
Dl1a pıce at 24 ele Galatada, sın. 

ti Bqriye *- fllllUm ı.ıtı. Jet do. 
Ju ma...ıa.rdan birlAde Jl.Dim p)nnf. 
tır. 

Yangm derhal ltfal~ haber wrll
mlf, fakat o mrada, m&\ID& 8ahlldm 
uaP Gekllmlf olduiaı lA clmls tUa. 
lyeetne haber verilmek mecburiyeti 
hasıl olmuıtv. • 

Dellis itfalymi yangm& Jltlleı* 
mavnay: eöndllrmeye çallfl"11br. Mav
na manifatura euuı ile dolu ol4ula 
tçln, kıa bir müddet zarfmda tama • 
men bir alev ~e getmlt, ltfalyealn 
blltnıı gayretine ragmen, malların kur. 
tulmuı mtınıkOn olmamJlbr. 
Yuıtm. mavna da Jaanwm )'Udst • ' 

tan eonra e&ıdOrOlmUttOr· 
Yanpım eebebl heııtız anlqıtma • 

IDJfbr .. Tahkikat devam etmektecUr'ıı 

- o 
Batda yautın 
~ıkaranlar · 

!ı:ndr. 28 (Telefonla) -Qelnıe pil'. 
tl bqkam B. Şevki ile Wecll1e nmJıa,. 
eebeclm B. Huibfn I1Madül bal Jnı -
lelerini meçhul phm'far gu dikeni 
ıakmlftardır. 

Bunlarm lntlbm """-" Da ,.ı. 

dıls l&JlallltMedlr. l'aUllr ---
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• 

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

tKiLMiŞ TOWUM GiQi Vt:RiMliDiQ. 

U OlANTS( DANr ONi ~: 
· KA~AKe>Y PALAS AlAL~MCi HAN 

D~vlet Dem1ryolları ve Limonları işltttme 
Umum idaresi ilanları. 

1 

MU AVENE 
14 · 19'a kadar; sabahları randevll 
üzere Taksim (Eski Talimhane) 
A bdtilhak HAmit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

/)ok loı 
Hafız le aı 

LOK1'1A~ REJU1" 

Dahiliye Mütehaı-.aı 
t".u.arda.n tıa§ka gilnlerde Oğledea eoan 

aat (2,3 tan e ,.., kadar btanoolda Dlvu 
yolunda f104) oumarah bu.mt ublceatndt 
tıMtaJarUJJ kabul edeı. Salı, cum&rtnt ctm 
teri ub&b ''9~-J2 .. autler1 b&k.tkJ tukara79 

matısı1stur. Muayenehane "' n telefon· 
ı-ıa9~ Kışl ık teletoo: 21~ 

- TiFOBil -
1 1 Dr. İhsan Sami 

1 ifo ve par2tifobastalık:lanna tut 1 
maaıt~ için ağızdan aiınan tlfo hap 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her ene sabahlan •ekiı buçuğa 

ak;amluı 17 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare apartııuınlan ikiucJ daire 

17 numarada baatalaniu kabul eder. 
Cumartesi ıünJeıi 14 den 20 ye ~ 
daı baatalanru paraP z, Kurun, Ha 
bcr okuyuculanm dakupon anıb· 

bilinde muayene eder. Telef: 2~-19~ 

ve B~ 

• ... .n .... teıl 8"" 

H a~ adet 
1antarı J>ll• 

zanınnıarıııdlı 
)'ilk rahata ~'fOf' 

vaco~ turan, etl~ 
na her tUrlil sorbestJ l"ereıı • :il• 
lerlnl ter ve taze tutan rahlJll• ,. 

,-e i' 
tllınp Bk:mtı ve ağrı, sancı ~ 

• .-tttOµ 
şmtılnrmdnn koruyan kJı.*':C 

ölçUlmcz bir idcnlcUr. 

.FEMiL 
ve BAG.1 

~eri 
Bu sıhht ve pratik Adet an• 

b!l1 her tıcarcthanedo sn;rın az.rr6d' 
larmuzın hfzmetlcrlnc h 

~~~~~~~~~~~~-----~ 

1 ~ Arada büyük fark var toİ-

1 
Pert€N t;ocu.k PudraBı: 3iındlye kadar hiçbir bemer1 tarafınaaD cild

lid edilememl§tir. Bu pudranın, en bUyUk meziyeti bilhassa çocuk tıu. 
lerl f çlu hazırlanmıa olmam ve terkibinde ta.hrla edicJ hiçbir madde 
lunmamasıdır. 

l\Iphammen bedeli yerli olduğu takdirde 105.950,46 ecnebi olduğu .. ••••••••••m•lllil 
takclirdo 78.640 Ura olan 1.190.000 adet galvanize tirton 9 - 6 - 938 pazar- PERTEV ÇOCUK PUDRASIN1 

uıt-
tesi gUhU saat 15,30 da kapalı zarf u anıtı lle Ankarada. idare binasında sa.. 
trn a11nacaktır. Doktor Feyzi Ahmed 

Bu işe gfrmek isteyenlerin yerli oldufu takdirde 6647,52 ecnebi _?ldu- Deniz hastanesi cild ve zührevi hasta· 
ı;u takdirde 5177 liralık muvakkat te mlnat ne kanunun tayin etUğl vesi- lıklan mUtehassısı ... . 
katarı velNafıa mUteahhltllk vesikası ve tekıttıertnl ayni gUn saat 14,30 a 
kadar komisyon relallğlne Termelerl ıazımdır. 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara n Haydarpaşa veznelerinde aatıl-
ma.ktadır: .C168t); 

:Muhtelif istasyonlarla inşa edllecek zahire hangarları tçtn montaja 
ilazrr bir halde takriben 210 ton dem.tr malzeme mubayaası yeniden ka. 
palı zarf usullyle ekslltmeye konmuıtur. 

ı - Bu malzemenin muhammen bedell 60.000 liradır. 
2 - .Malzemenln teslim mtıddetl ihale tarihinden ttıbaron 200 gftne cr

knrrlmıştır. 

3 - .teıteklller bu ite atı tartna me Te 11alr evrakı Devlet Demf ryolla· 
rının Ankara, Haydarpaea. Sirkeci veznelerinden. 2.60 lira mukablllnde 
alabilirler. 

4 -·Eksiltme 11'- l. US tarthlnde pazartesi gUnU saat 15 de Ankara. 
dn. DeYlet Demlryollan :Yol Dairesin de toplanacak merkez birinci komla· 
yonc:ı. ya.pılacaktrr. 

s - .Eksiltmeye ıtrebllmet l~n flteklllerin teklif mektubu ile blrıtk
te aşo.ğıda yazılı teminat Te Teaatkl a '111 gQn ıaat H ıde kadar komisyona 
t.e.'\"dl etmiş olmalan J&mndır. · 

.A - 3'160 liralık muYaktat temin.af, 

B -~'"·'l&J..llı kanmıun·t&Jbı ettlll Te eartna.mede yazılı vesikalar. 
,(1628) 

D8del DemırJotıan ye IAmanl• n O uncu İşletme Mtldiirlti~den: 

Kuadc!el D. n:n numaralı.tartfe7e tevfikan 30 Mart 938 tarihinden 
IUbaren Avrupa. hattında da Tnrk ve ecnebi talebe ve lSğretmenlere husus! 
~raltl dnlreslnde umumt ve tenztlll D. D./180 numaralı tarife üzerinden 
%\ so tenzllAt yapılacaktır. Bu tenzt 18.t talebe için her zaman, mektep mn
Cinrtert ve öğretmenler tçln yalnız ı Mayıstan 311Ikteşrlne kndar cart ola· 
:ı:aktrr. • (1645) 
1 

lstaobo l D~fterdarlığındao: 

l!ııtatmutpaşada: Hacı KOÇek· mahalle sinde Knrkçllhanın 

.\hıcelebl: 

.. 

Jta.tında 10 sayılı oda. 
mahallesinin Balıkpazarı caddesinde 
hlr hanının altında 80 sayılı dUkkb. 
.. ... .. 3 .. :u 

,, ,, .. ,, " 4 .. " 

Senelik icarı 
Ltra Kş. 

ikinci 

Nevşe-

48 

420 
150 
192 

Yukarıda yazıtı cmva.lin bir sene llk icarı 5 - 4 - 938 gilnU saat 14 de 
ıhale olunacaktır. Kira bedeli dört mtısavl taksltte ve tnkfiltler peşinen 
tahsil olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerin! yatırarak mezkur gün vo 
ia(t't.te ddterdarlık mlllt emlAk mUdU rlyettnde müteşekkil satış komisyo· 
tıuna mnracaatıarı. (14''.) ( 1528) 

Jandarma Genel Komutanlığı Satıo
alma Komisyonundan: 

Paıardan maada bcrgOn öğleden sonra 
saat 3-6 ya kad:ır hastalarını kabul eder. 

Adres: Ankara caddesi Cat;aloğlu yokuşu 
klişe başında numara •3 telefon: 23899 

Ş~an. vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. vneud{l.IJ 1'ft 
valarmda ve koltuk altlarının plştklerine kıı.reı bundan daha mUesSir 
pudra hennz ke§fedilmemıştir. 

ONU DIOER ADl (TALK PUDRA) lan ile kanutırmayınıı.. 

GÜVEN. 
ANITI 

ı .- Dlr metresi yirmi beş .kuruş değerlenen 21.900 lira değerinde 
S0.000 metreden 96.000 metreye ka.d ar vasıf ve örneğine uygun çamaşır
lık .ve astarlık bez 11 ·- 4 - 9~8 pazar tesl gilnU saat onda kapalı zarf eksllt
ınasiyle satın alınacaktır. 

2 - şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 1643 Jirahk ilk teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve şartname -ve kanun·da ya'lılt bel gelerl muhtevi teklif mektuplarını 

TÜRKİYE iş· BAN KASI 
betli gün ve saat dokuza. kadar vermiş· o~malarr. (794) (1636) 



Gençler sabahlayın . 
lşl' gidiyor .. ağao hu- j 
dama · ... tavokcuı·uk ~ 
kursunda bir .Rab.un 
dakl.kası gen·çle:r:· bı,--. 
) ' 01 ameliyesinde, ay ' 
dl ameliyeden diller 

bir 2nrQntiş 

.. 

CtintllPCeel 

.. Mart 

, ... 

S-ayı: 

115 

~.lLAVE~~ 

Bir an için, fakat 
ölünceye kadar .. 

• 



Gre\a Gatbo
n·un bu·rnu 

Bir adamıjn pa:r.a ha
zaomosına vesile 

oldu 

!Uyo de Janeyroda blrl.'a( gUn ev
'Vel ıkapılarını açan bir güzelleştirme 
;salonunun sahibi. •erdiği UA.nlarla 
ı:fev.kıılA.de alA.ka uyandırmrşur .. MU· 
ıesseseye lier yandan müşteri akın et. 
uncktedlr. 

ıBu lş adamı. 'Greta Garbonun bur. 
~Ull.ll ileri stlrerek para kazanmakta• 
(}ır. ırcendtsı. bu yıldmn burnunu Or. 
IM!:k~utup, müracaat eden her kndmrn 
·burnunu bu telde uygun olmak Uz~ 
re değiştlreblieceğl iddiasını ortayı 

ıatmıştır. 

iBurnunu bu poplıler yıldızın bur. 
,ııu.na bımeztmeğe heveslenen ber ka
dtn. ıoperasyon yapılmak üzere ı .ooc 

tıllln ödeyecektir: yani 500 Türk llra
eı .•. Müracaat eden kadrolar, burun .. 

,ıar-rnı Greta Garhonunklne benzet
mek .suretiyle, gUnUn birinde film 
snhnsında onun yerine geçebllccekle
.rinl sanıyorlarmış! 

Olğcr taraftan. gtızellcşttnne salo
nunun nçıkı:nz sahihi, dnhn başka yıl
llrzların. aıraslyle Norma Şererln, Sl
nfon Slmonuo, Knterln IlepbnrnOn ve 
:Mey Vesttn burunlnrrnı Hrnek tuta
ra~. faaliyet sahasını geolşletme~e. 

hmruıa para knrşıh~ı olarak kat!ınJa
nn '!burunlarını .tstedUderJ .7Jldızlar.uı

lı.lne Lbenzem~'ğe ~am.ıan,if'nrmuı:!'! .•• 

lKır 'istl Mardavn 
.A·\fruoad11n lbir ~f.ild1z ~aha 

Holiv.uda ıa;jırılltfo'I"~ 

Karabük 
ı(llanbllk'b itm1r eaaayllmbe merke& ,.._ kerlne )'Uilana ıP

ıae~UJaO ~·onuna ba ·salU"lan. Clamluuiycı teı5crlerlnln Anadolunua 
gc~ &abasriW\cıi horlDdo pjl(t)I lleria ielire ıacYIDclirici Wr ·y--
..U aepıediyomıı..) • 

Avrupa taş Ustünde. (Öl ~'bl uya,or(la; 
Devirler blr çarlı ~bl, döaiyor, dUnUyord•r 
Demir WUılaşukea. TU.rk.' iD esatlrindc .. 
lJem1r bir ruh glblydl. Uk '.nll'k'&n eserinde.. 

Tanrıları bQ asnn, çardı türkülerinde. 
Tarlb örsten çıkıfor, ta~ ln'Jaulaşıyo"1a; 

A\'rupa taş UslUnde, T\lrk tunçta )'aşıyordu • 
• Ba demirden dJnJ biz. o zamanlar kurmuştukı 

Dem•rdeo lranatlıula ilk uçan bahtlı kuşıuk: 
Devirler bir tark gibi tersine dönüyordu.. 
Avrupa taş Ustllnde artık uyunıa)•ordu: 
Dlr gün kanadmnzdan uırlar vurdu hld~ 

TezgAhJar ne.rde kaldı, ar.aklaştı mı gUnet? 
Rir sevgili baı;ıret. gibi yandı da itlmh:de •• 
Güneşi çelik diye seyrederdik denizde .. . 
Bir gün de başımndan afnrlar vurdu bizi. 

Bir el Wtneşten eltmr. ateşten can J'Al'&ttı: 
Kanatlar yaı>tl lruşa. rnhnna iman kattı: 
._ ŞimcU de l<arahllk'e. işte dool. hn.~retlnt 
Esatlrim r.anl,.ndt. lşt~ kf'lml~n. etJn!'' 
Jfolhlndckl llAhı. 4'emlrde do srf\mO Türk; 

fJi.mdl de K.arablik'e, doğmaktadır Atatftr~ 

Günetin bir dakikalık 
kuvveti 

9. 4. 98'1 

BURH~llli RAJlTK 

Bir orkestra talamını 
çalan adam 

• u1lnet, her yirmi dört saatte kendi 
kuvvctlnden 360 blliyon sarf ediyor~ Bu 
ruvveti maden kömUril Ue telifi etmek 
ıhıın gelae, yalnız bir dakikada, Uç mil. 
JOD • billyon • kömllr yakmak f can eder. 

.. 
Nevyorkiu Çarlz Napjer, ımusfid i1d. 

kaya qınlması devam ediyor. Bu seri

:ve yalanda bir yıldız daha katılacaktır. 
KrisU Mardayn, öuUınüzdeld yaz.m kat1 
aurette Holivuda ~idecek, orada çev

rilecek olan "'Beyaz beygir misafirha ·
nesi., fllmlnde başka.dm .rolllnde görüne

cektir. 
A vusturyada birkaç sene evvel parlı· 

:varı bu yıldı%, eimdl Fransadadır. Pa.ria
te barareUi alAka uyandırmı§tır. Juvan
vilde rcjüıör G. V. l'alcstm idaresinde 
.. Şanghay Dramı., isimli filmdeki rolU

ııUn. atelye eahnclcr:ne alt kısmında oy
namaktadır. "Monparnas Tiyatro6u., te• 
ganni profeslSrtl Jorj Vltracdan da te • 
pnnl dersi almaktadır. 

YJyanadakl ".Almao millet,,. .tiyatro • 

.unda ~ı.. <dam o Kmnf3lyıı,.. P,ye?Jlrifıı 

ıtenuım ~ydı. Bu ıtf\lnSD wa
rilecıek •d!u~ lK1'1stl ilbrdayııhı 'Hcill -

'Tll& ·cftmedeı:ı Vi~~'a uğramam '""' 
ıbu oeAerile !ıqrolil oynaınası mıılrteme1· 
dir. Psrmt""ki .ıtilm f:aally.etilli ııtelm:ülle
mek lber.eCUr. 

lerini .aflrmada bllyUk bir lbtiaaa ,peyda 
etmiştir. Bir gUn arkadqlariyle 20 kili
lik bir orkestraıım ııetıerini qıra~ 
ceğine bah5e tutU§UI'. 

Bunun için iki arkada§mm ,kendia?m 
yardım etmesini ister. Bunlardan .bid 
bir ayı derisini srt.ına geçirerek çalgıc.a
lann bulunduğu bir meydanda ,oynam&. 
ta başlar. Bu sırada Napier 20 't.a.nemaı-: 
sikf A 1etinl omuzlayıp gider~ 

Almanyada deniz trenleri . 
Her cumartesi günü Berlin istasyo • 

nundan ''.Deniz tirenl,, adı verilen bir !ti.. 
ren kalkar. Bu tiren, yolcularını Bn.ltık 
denizi sahilindeki Suine :Münde'ye ka • 
dar götürür. Yolcular orada :gecey.i va
gonlarında geçirirler, gündilz ,ise ıetratı 

dolaşırlar ve balık avlarlar, ibatti ıdenis-' 
de ytkananlar bile va.rdır. 

Bir kilovat elektrik :için 
:ao yıl ·evvel ıbtr :aaı zarfmaa bir ti.ı' 

lol-at ,elektrik ıtetihNli •için 1200 ,granr 
maaem lkômurft .adetmek lcç ıedlyor
au. 

:Modem lbubar makineleri mer.ltezler,I 
MU a.man1uaa ıblr JldlOYat ·e1ekbif!i ·400 
cram kömürdea Wihelle ,bq!ım..,t.ır • • 

Şaka 
iŞTE DOSTLUIUf .. 

Jl'81an!J filin, tundan bunclan ·büıle- , 
''9erlerlren, blrinclsl, bir bafkamnm admı 
.Oyllyerek: 

1 
- .Benim candan dostum oldufunu 

'temin etti, dedi, tam manaalyle 00.
' tma! 

- E. eoora f Eendllllııden para ... 
Gdm mı? 

ı - Hayır: o .kadar aceleal yok! 

f - Bllakia, geç bile kalmıpm. Eğer 
b1ru daha waklt geçtrtraen, eonra dolan
dınnak hususunda '>, senden evvel dav

rawr a&nf:DaDl. bal 

- 'V-Y'-ah. g0t;;cdaam boya • W. 
yonunı 

TMna l'1fr cleft1ma..,._, -nlhl KaAm., 
ky:u pcrdedca laip kead!N-e doğra , 
ıw gibi geli,for ı. 

- Babacilmt, o ıemu ·beti ;J'8Ull ~lmw 
11uştım, ·sen k•~ Jatkum ~-nnlın. Arndaa 
bu kıı.d:ır mman geçtikten sonra c<.-za

lanılımıağa JWkşnak, <loğru mu? 

:KEDWEN KUÇUKlRJŞI 

KUçUcllk bir spor oıomoblli •tm .. 
lan delikıoh, bir ıanıdığma bwıu &öe
&erdi: 

- N8811. otomobilim .bopna aidlyor 
au! 

- Göremiyorum, kJ botuma gidip git

mediğini .Syliyeyim. Oııilnde duran .ke

dilıin arluuunda görUnmliyorl?... 

.KANABYt;D TERCllll 

Amıe. çocuğa ÇQt'ba içirmek lltlyor. 
W evli delikanlı, evlWk .bayatlDID .,,. 

adetiDI aaJata anlata bitiremiyordu.. 
1Genç IW'Wıı1 tıallaru:Ura ballandıra med
~ordu: 

- Oyle fevkall.de bir .karmı var, kl 
benim .. Hele leSinin gllseWğl! Sırf bu 

8ealıWı gt1zelliğl lçm bile .kendialyle ev
le.omeğe değer; blltiln ctın prlu e5ylll
~ bana! 

.. BekArlılr. ıultanııt.. 116&ll dilinden 

dilşmlyen .kaıpwıdald delikanlı, mml -
dandı: 

- Bir kanarye kutu daha ucuza maı
Olmaz mıydı? !-

:MAHZUR l'OKMUŞ 1 

Tiyatroda yeni yeni eev~en bir çlf't, 
ba§b:ışa ve.rmişlcr, tısıldaıııyurlardı. Fl
aıltı, cıvılu tarzını aldıktan biraz sonra 
da. aeaJeri daha fazla çıkmağa lın§la

dı. 

Vo.zlyet bu enfbaya varınca, artık da· 
Jaa fazla daynnamıyan blr seyirci, başım 
arkasına çevirdi ve 80rdu: 

- Eğer lron113mnktao vaqeçemfy .. 
eekseniz, bari bir parça daha yavq ae .. 
le sohbet etaeniz olmu mı? 

On s.ıradakJ seyirci. arkasındakilerin 

IU mukl\bclcıdyle kareılqU: 
- Ne lçin ! Biz gizli, kırpakh bir §ey 

kont131Iluyoru.z. .ki! Birlblrimlze eöyledi
ğimlz gcyleri b:ışkl\larmm do igitmeaiıı
de bizce hl::: t-~ı- mahzur .vaki 

ZEHtRLJ on.r 
Dedikoduyla mahalleyi oirlbtnne a

tan. onu buna, bunu ona çekiştirmedeD 
içi rahat etmiyen. hulasa geceli. gün
,düzln fitne fecu%luk eden bir .kadın, ra
batau.ıanm11tı. 

Onun bu halinden yaka 8illten ild kom
fUSU. ıu:urnda geçen bir konuşma: 

- Kendi kendisinl zehirlediği rivayet 
ediliyor. .Acaba dofru mu? 

- OlabUir! Sade bqknlanm zeblrll
yecek, değil a ! Bir aralık da kendi di
lini mrmıştır r 

.ACELEYE GELMIŞl 

Bir d~lmm polisçe yakalandığm. 
dan, adliyece tevkif olunduğundan bab
aedlliyordu. Tabil bunun acbebi de arq. 
tınlıyordu. 

Hazır bulunanlardan biri, bu buswıta 
malümat sahibi görünen kimseye, .!'«
du: 

- Pelı:l, sebebi nedir? 
- Sebebi, kaçırmak! Ayni zamantfa 

aklını da mJ, yoksa değil mi, orasını ar
tık siz takdir ediniz. Yalnız sevgilisini 
kaçırmak istediği, fakat aceleyle yalnız 
dni.homasmı kaçmp km olduğu yerde 

bıraktığı muhakkak! 

- En fyJıd, gc-nn k~ndlSI ko1nr~•S 
~mkU &:Uvcy, .. De ıılldhı?., dlyo sora-

7or. Mllstakbel kansmm eesia1 ~ 

belki aylhrl 



Olim.piyatlarda mühim hAdiseler 
= ~ = = =-= ~=~~- - ti ~ = ~ =-= =-= = - ; =1 
Dorandonun meşhur Maraton .koşusu - Ç.arltonnn sulru~ba7all - 2 Amerikalı dJkl aUetln zafer defneslnl 

elegC<;lrmek için mlcadelelerl - Rlr Macar, .Japonların )iizme yıldızlarını sömJllrUtor !? ........ 

z = - ,.., -~ ,...-._, ~==-4' ._, = :..z::= = .... = _r;. 

O L1MP1YATLAR; dünya ~r ta-
rihinde kayde ~ merhaleler 

te§kil eder. Geçen f!ene 11 incisi yapılan 
Olimpiyad merhalelerinde geçen ente · • 
resa.n bazı \•aziyetler, ~nsasycmel s8.f
halar o!arak anlatılır. 

Bunlardan biri, Dorandonun Maraton 
kogusudur. Dorando, ltalyandır. 1912 
·sel)esindeki olimpiyad, Stokholnide ya
pılmıştı. ltalyan, o zaman siadyumda 
koşu 'bir.incisi olarak görünmuftll; fak at 
"Jrooa,rken, birdenbire nefesi 'tilketti,· yol 
Uattln& dUştU. Amerikalı Heys, onun 
ba§hca rakıbiy"L ·o da J>Ji .sirada- med
.halde belirmişti. :taraflılin, fWYaiittı 
yanhmına koŞarak, 'onµ yerden kaldır. 
.~ ve süriikliyerelt, ite~ ga~te :V
'1~e getirdiler. Jleys, çbgi U7.erine 
Dorandodan'' sonra bastı ve nizama Iiıu
Jiaıft .. meııµıu olan-mlldahaieYt · şiddetle 
Protesto etti. Hakem heyeti, mUzake,re
ye koyuldu. Herkes, ·~iz Seda.Sız? . &.. 
·rın bir al&kayla neticeyi bekliyordu. A. 
'merlkalr. hakbydı. Hakem heyeti, ona 
hak verdi ve kendisini galip ~aydı. 

Heys koşuyu kazanmakla beraber, 
Dorando da "günün kahramanı,, diye al
kışlanıyordu. Kraliçe Aleksandra, ken. 
öisine altın bir kupa hediye etti. Seyir. 
ciler arasındaki kadınlar, bileziklerini 
~ıkarıp uzattılar. Sonradan professiyo
nel olan Dorando, Amerikada çok para 
kazanmıştır. Stokholmde kaybettiği 

Maraton koşusunun reva.nf}ını yapmış, 
Heysi gcçmir;tL Profossiyonelliğe geçi
şi de, ondan sonradır. 

Kendisi, bugün lıatırn olarnk bir şeyi 
bilhassa ~nimsiycrck saklar. Bu, bir 
İngiliz. şilinidir. Ona bu R.ilini l..ondradn 
kendisini takdir edenlerden biri, "'·cre
celc ba"]lca. ve d:ıha fazla bir ~<'yim yok!,. 

'iK>~erile., takdirinin bir ifadesi olmak ü. 
r.ere, vermiştir. 

1928 deki olimpiyad, .Amsterdamday
dı. 400 metro serbest yüzüşte lsveçli 
Arne Burg ve AvuStrQ.lyalı "Boy., l! • 
kablrÇarlton, g~ venkiptiler. Avus. 
tralyalı, 1500 11\Ctro ~rbcst yüzüşteki 
j·enilmeslnin acmını çıkarmak istiyordu. 
Her ikisi de önceleri yanyana yüulüler. 
Sor. dönüşte A vusiraıyafr İsveçliyi da. 
radar geçip, kenara· ilk otarak el attı. 

Fakat bu ilk · el atıila Anie Burgu 
geçmig sayıl~akla beraber, gene de bi
rinci gelİncdi. ÇUnkti, ik. rakip birbirle
iilıi ıiöd.erlcen tempoftı 8oğÜkkanlıhkla. 
·muhafaza eden Ar~ntinll Zorillanın 
farjın~, bile olınşınıŞl~ ~ve ,o; "Boy., 
llkabb Çarltondan; biraz .evvel hedefe 
uıa:şMıŞtı; cbirlnciJiği $şte o kaptı! 

... fi . • - , ' 

,1932 de yapılan olimpiyad, Lo.e An· 
celeste. Kadm~r.arasmdakl yülplek at. 
~ama milsabakasmda, sınk, 165 santi
metrede dunıyor. Katt netice jçln bir 
sa~Üen !azla muannit bir §'ekilde mii -
cadele ediliyor. Cin .Şiii ve Beb Didrik. 
son isimlerinde digi iki atlet, zafer def
nesini ele geçirmek için biribirlerile deh
şetti surette rekabete girişmişlerdi. 
"GUnUn kızlan,, iate bu biribirlerile boy· 
ö!çUşenlerdi. Aradaki mUsabaka, adeta. 
bir düello şeklinl almı.'.jtL Bu kıyasıya 
diltllo, nasıl ve ne zaman bitecekti! Şili, 
1,65 f kolayca aşıyor. Didrikson, ilk 
tecrtibede sırığı dU.sUyor, fakat sonra 
,.azıyeti dUzeltiyor. Şimdi her ikisi de 
mi.lsa"i derecedeler. Sınk, 1,67 ye ko. 
nuluyor. Her iki yüksek atlayıcı dişi at
let., hoşa giden bir kaç denemeden son
ra. hu yüksekliğe de hfıkim! 

Derken, beklenilmedik bir E~Y! .. Bir • 
denbire bir SCY oldu,.!?.. Hakemler 

"Tcksaslı kız,, ın atlayış "ustiitiııu hatalı 
buluyorlar. Beb Didriksonuri son atla ~ 
masmı .pıuteoer saymıy~rlar. ~ Did ~ 
riksonu popUler olarak tutan ahali,· UM 
piniyor. Hakem heyetinin karanın ka~ 
iyen beyenmiyor. Fakat. karar, d~ 
yor, .Mis Cin Şili, · olimpiyad galibi vtl 
.Beb Didrikson,_ ikincisi il~ ediliyor. · · 

. Didrilçson, yeni . rekor zamanında, &.. 
merika Birl~ik .. hUktinietlerine ·so meı.: 
·re maniaityarışı ve mrzrak . ~tmayı ka .. 
Za.ndırm11tır. 

G*1l .eene, 1936, Berlin. 100 metre 
serbest .~ ııetieeye doğnı~SuyilslLı 
·nuiı 7 en tterl~· yllzUcUsU, yatışlyorıar.~ 
·X~1ılan sağıtlaftıncf gilıilltil, patır -;.' 
dı arasında yarış .sürup gidiyor. Metni' 
·ıiıetre1e' ınuca<ıeıe, : hemen hemen ~Ynl 
derecede: 'DöjıUŞte ·ıap<>n Yusa, ileri ..,.

1 

"iılıyor."4 üncl.i c.Beyircie'meşhur ~erik&e 
h l'ik.' Jai>ona. yetişmek için kuyvetı. 
sulan yanyor. Herkes .• muntazam yU • 
zen Yusnra bakıyor: ı . 

GUrUltU .• patırdı gitgide a:tı):or. T:ım 
bu sırada, 7 inci seyirde Macar F.eik, 
göze çarpıyor. Hedefe va.rıaa 20 metre' 
kala, bu Macar, Amerikalı IQki geride' 
bırakan Japonların, Yusa. Asal ve Ta-' 
guşinin henUz gerisinde! 

Birdenbire, bağırışlar. Bir Macar, J .... 
pon yUzücUleri geçebilsin, ha! lmkan •ı 
sıg! Fakat, Macar cür'etle hedefe crlşL 
yor. Esik, mükemmel kol kınuldntı6}a 
sulan ~apul çapul ayırıp, ''yükselen gU
neş memleketi oğullan., nı, alçaltıyor! 
Bir saniyenin 10 da 3 il nisbetinde bir nn 
içerisinde, insan gö1Jerine ay'li tempoda 
yUzer görlinen Japonları gerisinde bıra
lnp, ileri hamle ediyor. Zafer, s:ı.atıcro 
göre 57,6 da M.acarmdır! 

KADIN 

Reaml· yapın: Nl.hat: Pınarlı ... 

A. ~ diian.~ saıon-kapısmdan . )enı 
gfrıiı(İJ olan bir Fçlftıe li:a:rŞiıa'

... ,;nca ıi'a'yretle seslendi: 
· '·::·; ·o .. nar ati ltfet siz de 'teştlf etd
nız -donıek T •• 
Gonc kadın arkadaşından ayrıldı, Ad
nana e'ıtni uzatarak cevap verdi: 

· .:.... E"vet .. Biraz başım ağrıyordu; fa
kat Ziyanın ısrarına dayanamadım: 

hem de sizi burada habersiz bastır. 

mak ne gUzel şey •.. ve bir tebessllmle 
sözlerini bitirdi. 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
Hava Kurumunun Fenerbahçe gazi
nosunda verdiği balo pek parlaktı. 

Elektrik lft.mbalarmın ışık kUmesl al· 
tında on v.nrlf elbiselerin renk renk 
dalı;alanmasr, kadınların kulnk ve 

. . cöğUslorlndeki mücevherlC'r, çıplak o
muzlnrın ruhu gıcıklayıcr 1'11-
lür pnrlalclığ-1 hütUn hakikatleri Mğiş. 
tirnıiı;ıti. 

Adırnu; tnrtlp twyl'tl nrnmndıL oldu .. 
ğu i~ln gazino ile lın.lıçoyl miilı-nıncli~ 

RUHU 
Ya z an: 

Ha88D 

Bedrettln 

yen dolnşıyor, l>lİdlliterlnl 'tai'Şılayor, 
rastgeldlği tie J)İrkac ' aöı konuşiuk· 
tan sonra diğerine' getlyor, ·l>u suretle 
ta'm bir teşrifatçı vazifesini ' .götutor· 
dti. 

Delikanlı, İffet ile kavalyesln·ı gô
rUnce şaşırmıştı: İffet, Adnanla gÖrno 
mokten hoşlandığını her' gaman hnre
ketıerlyle febat eden, ayni zamanda 
ciddi taıulan bir ,ka.dındı; o akeam, 
:Adnan baloya gitmeden önce İffete 

tesadilf etmiş, kendisini cağırmışsa 

da: 
- Başım fena ağrıyor, hem rahat· 

eızım, maalesef gldemlycceğtm, diye 
itizar etmişti. Halbuki şu dakikada 
genç kndm, gerek kendisinin, gerek 
Adnnnm çnhştrğı bnnkndnkl memur· 
lnrdnn Ziya ile beraber karşısında du. 
ruyorclu . 

l~\'C't; biltlin nrkndnşlnrm "Sulu'' a
dım Yerdlklorl 7.iya ilo bcrnhcr ... 

Jffıııt slizlerfnl bitirince Ziya; sıınld 
kendi lınrC"lrntlnl mildnfna lüzumunu 
hissecliyormuş gibi: 

bm. Suareye ırellnıe 
.İcalmayacafını temin ettlm. 

· hım ve işte geUrdlm de ... 
{ Adnan mesel.eyi tabii görmtıyormu' 
gibi mukabele etU: 

1 - Çok gU.zet •• Maksat hammefendt .. 
nln teşrifi değil mlT Bunu'teo;ıln et.. 
tikten sonra ..• Beie bir yere oturaııin 
s9nra konuşuruz ... 

İ Bahçedeki kainel'yelerln biri altın .. 1 

ı . ' ~ 

dakl m.asaya oturdular. Adnan g~r-e 
:sonlardan birine ' blra ısmarladı. K 'o;. 
nuşmağa ba,şladıiar. Esasen . blrlbi~ 
terine diyecekleri · ne olablllrdl T işba..~ 
şmda iken blrlblrlerl ile sık sık t~maa 
ediyorlardı. Hu~nsl hayai~anna ~&ej 
lince nralarınjla resmtret ı>erd;esl oı .. 
makla beraber blrlblrlerlne karşı cld .. J 
dt dururlardı. Yalnız Ziya "her gtln• 

1 
kU sıfatını boşa çıkarmamak ıctn o. 

• ' . .. 1 
lncak" arada. sır~da yılışırdr. Buna 
lfre·t ehemmiyet 'vermez, Adnaıim 
ciddi tavırlarını fazla takdir ettiği .... ; 
çıkça görUIUrdU. İffetin genç )•aşın• 

• . ' 1 
da olan kocasfyle aralnrmda geçim• 
sizlik çıkmış, bfrlblrlerlnden ı\yrıt•'. 
ruıRlardr. Oldukca sempatik olan geno' 
kadının bazı maceraları kulaktan ku· 
lnğa söylenmekte beraber hiç kimse 
ile l!Uball hareket etuğl yoktu. Yal• 
nız bir mUddettenbcrl Adnana iltifat 
ediyor; onu tesiri altmdn tutmağa ça. 
lı~ıyordu. 

Böyle olduğu halde bu akşam ııaJrl 
oluyor da Adnnnm · davetini reddet--' 

miş ve Ziya Oe beraber gelmlşUfı 

. Adnan için anlnşdmnz bir muamma 
lşto!.. 

• • • a • · M a~a "ı,nşmda öt,e<l~n berl~en. bir 
· müddet konuştular. 1ffet,gellp 
·gecen k'adınlarıiı tuvaletini tenkit ~ . " ... 
· diyor; Ziya bira 'kadehlerini yuvarla-
dıkça İffete' mutemadiyen yılışıyor. 

· Adn~n ise, .,gene . kadm,n ten}cltlorlÔ.I. 
'dtnleyo.r; o'Öuıi olgun" ,.Ucutıu '. ztS!ar&. 
unı· gözleriyle ı.okşayor; 1Zyanın eaô
ıiıaİa'rın"a kulak asmayor<ıü: 

. ıj ıt_ - r r .. : 

Dalo oldukça kalal>alıklaşmıştı; ye . . . - . ' . ' ~ ~ . .. ' 
teşrifat vazlfcsl )llbayct bulmuş_ de-
mc,ktl. Adn~~ trtet.ı}ı . ya_µında k~t.:O~ 
ğa karar verdi. Bir. sıra knlkJP ta~ . . . 
goyn fştirak eltllf?r! Sonra geno k,_.. 
moryo altına döndiller. Onlar dnns~ 
derken bir iki Jradelı dnlıa yuvarla
mış olan Zl)·a })1,rdenbfre teklif etU: j 

- Çocuklar, haydi kayığa binelim' 
do bir tur yapalım. 

Adnan, Ziyanın bu sözleri söyler • 
kcn tffetl sUzmcstne, gözleriyle ken. . ";. 

disine işaret etmesine slntrlcnmlştl. 

lUrnz cttl: 
- Ne mzumu var, dedi; denizi bu· 

rndnn Eıeyretmek daha hoş .• 
Fakat Ziyanın teklifi lr!oUn de ho

şunn gitmişti. Ellerini çırptT: 

L- Oh. evet .. snndnln binelim: açı

larız: sırn no l~llrek ~clccr. ynrnn 8&

at floln~ırız .. " 

Ge>ııc im.dm israr cdiyoı·<ln. Adna. 

I /.ıilf"'I ~ı!!Jfıırrı ('t'l'İI 1-1•' 



........ .-; ... ~_._..... 
·a..o.~ 
\ -tluUd&•aaM.labi~; C\
':JQTdu. Z\ya 4& ,OJUlaa cea&ret ~\illl -

:ıor: 

- Evet. sandal •• 'iBir ıaa.naal setaaı..,· 
S'.&Uı ,bir ıt;ezinUJ dlye tckrarle,yorou. 

A;yağa :kalktı. Sahile kottu.: bağlı 

•uran kayıklarcl&n .blrinlıı ıctne i&.tla-' 

'.dı; ,ısteknere: 

- ,Hıu-di bu,yurunuz bakalım.~ 
Dl.Ye ıseslcndl. lffet Adnanın ~Un

ien tutmw} sandala doğru .çekQıor; 

:Y:e: 
- lsr.ar .etme Adnan .. diyordu,; Jıay-

·at sandala aUayalım. · 
Delikanlı mukavemet edemedi. t

ktıd de sandala bindiler. Adnan dpl 
eözdll, sandal Ud kUrek ,darbesiyle 11a
,bl1c.1en açıldı. 

Ş imdi sahilden epeyce açılm15 

· bulunuyordu. Ziya :kUreklerl 
.bırakmış, 'kar.şısında 'd.uran 1Uete 
.Atoğru eğilm.18, genç ka.dınm elleriııl 

:tutmağa calışıyordu. 

ltfetln :y.anında oturan Adnan sar
hoşun ısnrJantılıklarına ,karşı ,genç ka 
runm mUsamnhakAr blr tavır takındı
Jmı hissetti. O vakit lclnden l>lr .la,yan 
hareketi koJ)tu. Kendini .güçlilk~c zap
tederek sert blr tavırla: 

- Azizim Ziyn,, dedi.; .sululuğu bı

rak ,da sandalı sahile yanaştır •• . Ar..ka
t'laşlardan blrJne bir söz söylemekll
ğim lAzım •• Sonr a gene gelir size 11tl
hak ederim .. 

Bu s6zleı:I Byle ctddt ve kat'i suret
te söylemişti ki Zlyo. itiraz edemedi; 
esasen hoşuna da. gitmişti. Küreklere 
sarıldı; sando.l tekrar sahile y.anaştr. 

'.Adnnn l!fete blr şey a6yJemede.n san
.4Jaldnn sabile atladı. Meğer Ad
nanın bu hareketi .Ziya :i'.;in l>lr 

.ntmet sayılzyormuş. Adnan .atlar .atla
maz ·sandal kuvveUi blr kUrek darbe-
81yle birdenbire a~ıJar. Zi_ya 1ftetl .A
ia acıklnnna doğru götiir.Uyor.du. 

Adnan ne y.apncağını düşUndll. ıSon

.ra lrfetln Ziya ile blrllkto geldiğini 
batırladı. Fakat ne o1ursa olsun onu 
bu mOşlrUl vaziyette 'bıralrmayacalrtı. 

.Bandal btrnz acılmış'b 'k'l 'tffetln fer
yadı lfş1tlldl. 

- .Adnnn .. Adnan_ Blr 'kayığa .ntıa 
:aa gel. .. 

Bu ses o 'kadar acılth idi ki, Adna.
mn :ıcı ıerldl. Tekrar sahne koşarn.'k 

t>radaki 'Bandalcilıırdan 'ikisine: 

- Çabuk ntılnn snncfalı cevirlntz, 
emrini verdi. 

'Santlalcılar suvnre komitesi emrin
de oldu1darmda.n Adnnnın Gözle rl il· 
seline iki snndııl ~lrden açıldılar. 
U~ dakika sonra Ziya ·ve ftfetln ·bu

lunduğu snn(lal ikcnar.a yanaştırılı

yordu. Ziya hndlsoden biraz ayılmış
tı. Yaptığı kaba .hareketi mazur güs
termek isteyen bir tavırl&.: 

- Ne .oldu ·canım .. Bir.az dolaşacak· 
tık .. dedi. 

:Adnan arkadaşına sert. bir ta.nrh 
nrnknbelo etti: 

il - KURUN'UN lUVESl 

t>\in1·acıa ne\~t a\ft\u'jot 7 

35 sene sonra evle
nen çift 

Jnglltercde mevzuu · mlllllde aWaW 
Od hMise, ğimdl gazetelerde merak :u
yandırıcı mevzular arnsmda anlatıl -
maktadır. Hususiyetli olan !lkl hldise 

ae, guetelerde ~ yUkan ay.nl - • 
manda akset.miBtir. 

Bu yakmlarda IJverpulda kıyılan bir 

ııllr&hm merak uyandırmasındaki sebep, 
evlenen ,ı;lftin bwıdan taın 35 sene ıev

·vel tanıgmıı olmalandır; v~ ancak 1U'8-

4&1l :OU _kadar zaman geçtikten :11011ra6n:, 
iki 'DikAhlan .kıyslıyor. Neden Y 

Liverpul oehrinae bir taCirln .oğlu ı.olu 

Hörbert Gavld, ~ .aene .evvel .ıs .PllD

daymıo; kendisi gibi 18 'YJlllDda bir .kız

la nleanlnnnuu. Nipnlılık 'ftEiyet\, 5 :se
ne .eünıiii§ v.e .5 sene :soma ·da kargılık
h anlqmay1a ıqan bosulımıB; ~sebebi 

de, ·dAJ!karilmm ev idarelöıii temine ye
.ter derecede iblr mevki edinememeei • 
.dir. 'Niprilan .bozulan ,genç 'DipriMar, 

'Kalplerinde 1\zllntü yer ~tarak, .blrlbir
lerinden .ayri}mı§1ar ve lcyl'l}ırken 'biri· 
bıtleririi aııla unutmı_yacaklarma rfüür 

kru:ıJiliklı lemiıuı.t vennl§1erdiı:. 

Aradan zaman _geı;mia, Höbert ıGavld 
Kanadaya •giaip orada yerlepıi§, orada 

zerzevat ticaretiyle llğ:r.qmağa giri§Diil, 
iyi neticeler alml§, bun<lan ~sonra •da 
ba§kaslyle cvlenmi11 ve ımütealdben 'de 
karısiyle <birlikte, memleketi olan l.ı:!gil
tercye dönmeği tasar~ Fakat kansı 
pek çelimsiz oldQğundan uzun bir ·ceya
hatin meşakkatine de lmtlaııamndığm -
dan, b1;1 seyahattan vaz geçmek ;zorunda 
kalmıu. Diğer taraftan arada geçen za
man zarfında vaktiyle nişanlandığı kız 

da lnglltercde başkasiylc evlenmitj. 
Höbcrt Gııvldin rahatsız 'bulunan ka-

- Gevezellğl ,bırak •• . Evine ,dönecek 
paran var mı?,.. 

Ziya ceplcrJnl karı~dı . .Sonra k~ 
kcledl: 

-.Ancnk '\"a,pı.ır par.ası. 
,.A:dnan cebinden B>lr lira ,_çılrar.dı: 
- .Al şunu ..da köprüden -bir otomo-

bHe .atı arsuı_ Haydi:! .• 

Ziya ~bnşı eğflt bir baldo 'VBJ>Ur !s
.keleslnln _yolunu 1tuttu. l!i:e.t .A:dnıL
ııın .koluna glrmi:;U. Şen bir efln Un·: 

• 
- Aman Adnnn .. Ne iyi y.aptın .. töy-

le ·bir komedya .oldu '.ki .• dly.or.du. ·B dr sımt babçede 'V.e sa1onda 'kn1-
, ıdılnr. UnvetUler blrcr 'lt>lr-er 

ıgltme~e ıb:ış1amışlardı. Aıdnnn l!rete 
sordu: 

- Artik sizi evinize ·kaanr teşyi ıe

dcblllr miyim? 

Genç 'kadm da yorgunau. Bir oto
mobl1e atlndilar. Adnan lftetin Beşik 

taşta oturduğu cvln adresini '\'erdi. 
;Otomobilde iffet Adnann sokulu-

'l9l. -geçende hayata g&aenm ·Mlli!ll""'•• 
tacir .ele ıenclerdenberl öiletijği 'mem
leketine yollanmı.'j. Uverpule ıg«Dir ıgcıı
mez, ilk i3l eski nişan1ıwrm :Zlyan;t 'e't .. 

mek olmtı1ı siYaretiDde :011111l :C1a ikocam• 
1 

nın ömril wfa etmeCUğini ~.Bu· 
nun Uzerbae !ierh&l. buDdaıı ,85 aene ev

vel old$ _gll:i ıevleD:me ıteSllf .etaUt ıwe 
bu .sefer de ıilul bdmdan 'DlllVafakat 
C&vabı ~ nklt !PÇlımeclmı dklh 
muameleainl ppbrımt. "!OeD.c ~lilft.. ~. 
wilmMine :njmen, ,Nl&n hlU'li .ııeıııe

llÜI ıôlalı Jıarı ım.. 'ıheraberce stanaa.. 
,,. ,gitnü.llerdir. 

Kerak u.yandmm ~ ııevlenme ımev
mıuna .a-, 'Ec1hıbuıg3a ~. 

1Bu :ela .bir ,glili İbfill'B.çtlr. 
Xnıa titr ·mliddet ıönce, .zengin ye ,g&

'ler.i görmez dDl lllr dcacbıl, Zilmllu, ikülll-- ' 

.78W ıaerv:.etbdll •ehemmfyetli ~ ]amm .. 

m. ıkeniliıiine ·:aeııwerce tıakan 1kaCbna 
miras 'bırakmJi. Kentlisine bakan 'bu ka
:dm, ona 'eVli .oldqğundan lhiQ 'bahsetme
dfği •balde, lıakikatte bundan l 6 sene cv
~eı ıeıileıınu,, ~uyormuş. Fnkat ya
mında ı_galıJtığı .z~ auı kndtnın, ev • 
lenmenin ıeiddetle .ale;·hlnde bir kanaat 
efilnnii§ buJnnmamnı <gôzönünde tuta • 

Tak, :evli bu1undujuııu öğrenirse kendi- , 
raine :}'W -verir 'endişesiyle bu ciheti sak
lanut- iHer ,gün ôir saat dışarıya çıkmak 
:mezuıil_yetirii aldığından, tam 16 sene 
:her igün 1Jlr !inat gizlice kocasının yanı-
. na gidennit. ·:Gllnlln diğer saatlerini de, 
gözlen ,görmez kadına gazete ve roman · 
·okumakla ve onun ~kaca işlerini g5r-. 
:me'kle geçlrimilt. .Artik açiktan ·açığa 

kocasiyle 'beraber yaşamağa başlamıo - , 
tır. 

sor,; omuzuna. d~y.anıyor.du.. A'tl11aıı • 
olanca clddiy~Une ıl'ağmen iltln4e ıbil" 
galey,an ,duy.~yor; ·;vaziyeti bozmama
ğa talışıyordu. 

Otomobil tffetın •evi ıDnünde dıırıın.J 
ca gene kadm .aUa.dı. Anahtarla ,evi.Q 
.kapısmı ,actı; içerlye :girerken dur. 
du. 

.A.dıınn~ 

- .Allah .rahatlık '.V'_ersln 'bEU'.an, 41 .. 
yordu. 

lffet, kaı>Inın iç tarafında dlkllmtv, 
tatlı bir ~esle sordu: 

- .Demek bn .kadarla glcliyorsunu,. 
öyle .mi .Adnan?~ 

Dollkanh .sonunu .kadar nefsini ..&aJ>oi 
tetmete kar,a.r Termlştl • . Otomob'l1dq 
mukabele etil: 

- 'rabıt değil mı?. 

·O vakit tf.fet, bir 'ka'h'kaha koparcb 
Te: 

- Komedyanın 1.klncl perdesi btrla
clPjndcn gUlUnç.. . . dedi ve .ka:Dm .s1<1-
~ııeue .kıumdı .. , · 

e .. , ............... OOeu 9lso;aL1Z , "Bz ,. -..-r 
mi'!,"... ,.Mbğml ~ ·91L Cl\

' .ıu: ••öyıe ..-a;,.... ,,aiw :J9imak 
lht~ var,, yaptlimıl& t«\i>mta gen 
l~izim ekmemi& geç ,lı:aJm .. iba ;,ağmar:u 
I~ gcçirinıek laiç eJmni~ Ojret .• 
!mene de 8Ö& '9enlinl!,, içimdm "'Doğra
~our ya, ha:J&t ve fwiyet .oblu bu.!., de. 
:,:.; 
~m. 

Saat 16- 18 ansmcla bisiklet w mıo .. 
ıt.osiklct öğleyin gnıpl&rıd& ifleri bitiri1t: 
ce yemek pmanma kadar bütün talebe 
,serbesttir· Aqam ~ m iki 
aaat mütalea ;yaparlar ve aut 19,30 a.. 
yabyorlar. 

On be3 ,günae bir 'civar kOy'lere gedn
u yapıyorlar. 'Bu~ :yun! bil. 
gi.c;indeıı ~p ettikleri bir talma aonı
lara oeva.p aramak ve ·paar ıalrpını ·rop. , 
lantı salonunda yapac&klan 111bakqa • 
iara hazırlanmak, köyleri ve 1muhiti ·hı. 
beleyip tanımak, 'temiz ha.va alarak ytl
Hlyliş yapmak amacı güdillüyo~. Bu ge. 
tlntiler köy ~ltlarmda topluluk ~ 
ieri :euuru uyandırmıya yurd sevgisi 
~ermeye çok yarıyor. Orilarm gezintiler· 
Jien dön6tj!!ri seyredilecek bir ·gönül w 
.verim mar.zarasıdır. 
1 Okulun gerek kültür derslerine ve ge . 
rek diğer i6 derslerine ıait ·metotlardan 
bahsetmek ayn bir makale ve hatta ki· 
tap işidir. Bilha.s.c;a kültUr aerslerin:in 

Jt.edrisi, tarih dersine tatbik edilen ıne
tod.. bütUn okulla.mnım .sokuiması ve 
y.a.pılmaın Ulzıın gelen bir •metottur .. 

\ İçinde üç yüz leyli talebenin barmdı
lı bu yuvada bütün bu ~leri talebeler 
görmektedirler. Okulun altI hademesi 
-yardır .. Bunlardan ikisi kapıcı, ikisi ·ge.
ce bekçiSi, ikisi çamaşırcıdır. Çocuıtlar 
Abalıleyiıl kalkı!ı.ca ·yataklarmı -kendi • 
leri tunz!m ederler. 
i Her gün dokuz talebe .nôbetçı1ik ya ~ 
.par: Bunlar önce arkadaşln.rmm l:ıhnl
b aervis1erlııi ya.parlar. Sonra grupla· 
ra ayrilarak ya.ta.khane, w koridorlan 

,,-emeımaneyi, okulun her tarafım .t.e -
ınizlerler. ıöğle ve akşam yemek 1Mll"VlL 
Serini bunlar fn:parlar. 

Beyaz ·ônltiklerini talalrak .amadaşl,... 
;nna yemek zamanı hizmet ederler. ~f· 
,ralan tanrim ·ederler, yemek .~asını 

lımtip «lcr, teslim IWr ve devrederler. 

:ı 

G6nll :~,.,.., -odasmı ~ ıeaer
ler. Her akpm laJriaonı iriler ıve yılmr. 
Jar. Her ·~ odasmr, ·noöet&ileri ·te
mizler 'Ve silerler. Kadın eğitmenler ça
maşıda:rmı ·da kendileri 71karlar. 

'Çocul(lar, bütün 'bu i§leı'.i usanmaaan, 
bı'kmadan ve kederlenmeden yapıyorlar. 
Eisasen ·Okulda ·ÇOCUklamı ~ 
bozmam~ en ıba:§ prensiptir. tpüdailiğe 
dü§Dleden _sabit ve sade bir hayata al13-
dmnak. .FmıW:iye ~ru:nk, i§l ıaev .• 
dirmek; fakat JMla değil. yııparak igi, 
]§İ 'içinde sevdirme'k: gözetilen ve o'lnilaa 
)'R§atılan ruh ve Jı.aya.t bu.-.Nctckim! .• 

A - Çocuklara verilen elbise, ayak
kab~, 

B - Yapılan iki .selıpalı, -dört tahtalı 
ot 'Yataklı karyola ve yatak t.akmları, 

C - Yedirilen yemekler :v,e sofra ta· 
kımlan, 

D - Onlara ya,pılan muamelel".r hep 
geri köy hııyatmdan ileri., fakd çocı©ı 
köy hayatından ve .köylüden nefret ~tti
rc<:ek konfordan .uzak bir şckildcdir-

lnzibat işi, bu .okul jçbı mescle değil. 
·tbcuklar,, biitün bu bayatı yaşıyorla?'., 
ya.pıyorlar, enerji sarfediyorlar, denile. 
bilir ·ki, de§arj yaparak, kendilerini a ·
.normaliye sev.kedcn .fazla eneı:jileri .kal-
mıyor •.. 

Mevcut enerjilerini .sa.rfcdccek :bol sa.
ha ve ferait jçindedirler •. Bütiln bayatı 
tamnmlıyan bir de 'öğretmenler gnıpu 
vardır. 'BirçoJc _geceler onlar top1amr, 
ber hangi bir meseleyi ve tedris iş'iıli u. 

, 
'•nmaAtn., teaanlitllilzlflk ft 'bozğancu• 
luk ,göst.ermeden münaklllf., :müzakere 
ederler. 
Eğitmenlerin -öğretmenleri her aeoe 

tc.,ıaaı., münakap ııe ifleciııe ait k011Uş. 
manm doğurduğu znk içindedirler. Oğ~ 
retmenlerin tesanüdll, ruh birliği yap • 
"malan, hafta içinde ıolrulchn ayrılma • 
malan ve ·Cumartesi. Pazar ıgilnlerinJ 
de işleri ba§ında geçirmeleri, okula ayn 

·~lı- bütfuı!ilk l\'e man~ veriyor. 

'OGRETMEN KURSUNDAN Çl 
t: KANLAR NE OLA.CAKr? 

l - 5 - .1.0 .Köyün başına .gezici baş 
öğretmen, 'köy Liderl. 

.2 - XöyJerde a_çılacak bö\ge yatı Q. 

kullarına öğretmen,, müdür ·ve b~ öğ 
retmen. 

3 - Köy okulları müf ett.i§leri; 
4 - .Bir ~öyde nem ,öğretmenlik _yar 

pa.cak; hem qğrcndiği ' 'e ihtisas klWLD
d\ğı ;şeyleri )·apan bir adam ·olacak. Bu 
1iördWıcüsü .hepsinden üstün ve çocuk .. 
lar .için d&ba önemli bir gayedir. 

.5 - Okulda. nazari zeka gösterenlere 
yi~ ı0kUlda. Liae tahsili "\terilerelt, okti1 
talim heye.tinin seçkisile .üniversiteye 
de .g.öııderlleceklerdir. 

Buıgiln iç.in t~his ve tcshit c(lilen öu 
gayelerden ba§ka hayatın çocukla.r için 
takdir .edeceği daha üstün veya daha ge
rj gayeler de olabilir. Onları burada ifa.. 

de .etmek mümlriin olamaz. 
öğretmen :okulunun ham hayaller, ib· 

timal1er ·nr.erine değil, bugiiılliü Jı:öy re~ 
&litesine ,göre ·kurulması isteniyor. 

-- .......-....... ......-.. ... ; 
.RcSlmle.r: 

Olnilia JICDlCk •scnishıl ·r;e~ çoc111mr 

bizaat llendllcrl yapıyor; gençler JUi 
wald:Dcsi hqotda; ıaabtellf köyJerdea 
'kW'Slara ı;elea :kadıDlar Jı göriyor; 
gençlerin ;yaptığı bir du\'al" epeyce yik• 

•c~şl 

(DJğcr ·rctfürilcrl son sayrfamnila .,.. 
Jacaksmrz.') 

.,.., .... ,..,.ıa:at · ıısaaenn uı#' 
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4o1n. Pdlllrba.. GCBm t.aattan. 
mJ.Ju:aı.ied& h8*kldu phermak, _._im m..U-. bllııl8. ,.._•rek 
mallOD etmek metoGarı. ela. c1llelatl-
18JQJt 

J&IJgmgfarla. mocweta ~ için. 
de ~ tllfak mitralJGs,. tanan Te 
sırblılula mtlcadele etmel: .1&1'9lerl· 
Din arurld.Jil. kadar ulJ'qı[ıJor, 

Almu erklnıb.arlrl7esliılıı Do;rçe 
Ver imali asi.ertbmtealncle. mtlırop. 
lar hakkında. n.et,redlien bJE makale. 
den ?razı; glll'ÇJll.aa hlllba olarak .,. 
h10rur. 

.. Mlkro11 mwıaref»eauı.ae dlllat e
dlleaalt e~ mtılılm ııokta Uçtur. Bu ne; 
nokta da IJU[ur: 

l.l· Hangi· llllJUo11lar lnsaaa. daha 
zarnrlrdır. 

2) Mikropların yapılması çare ve 
Tasıtalan nedtr. 

:n Ktkroulilrm d'Uşmaıı hali: ve
J"abut askerf araamcfa 7ayıDDası O· 
mine lı~starıkfarm milmhn merte. 
be.daha çak aad.blr llalagetebltmesl 
lc;ln ııe ;rapmal'ıdırT 
Dnşmanı mlkroplarl'a imha busu· 

81J1lds J'bmı· oJu mtkroplanıa· lntl
Jaabt, gUc; bfr mesent delHdtr • 

Slıl'f sıtma mftıw'IMT d8fntanı 

bnHa l'çt'a en· &frftıd &mtl aıddedtteltl. 
Jrl"H 49 tatfrtkatta ~ mrr...ırta Is. 
ttacre afnllU1", 9'1- lilft:fopl'aa eltrft • 
191" ff&alafıte ••aa ltl:ia- ah· . . . 

Askeri ba ~isler: 

Mikrop muharebesi 
derme& IDÜlllMncttır. Amııa.. mlJuo. 
bu l!Dtllrecek olan. alaeJsterlD mt>rov 
•nmuı lls8r1n.d8ll Glk POJlı!IJMk l
cag. eder .. 

Eolera. lıla Mb&. mllaeplan. 8llt M
mld •WttıL B'll lllAknltlu eok ta
bak. lrwUkrm Dld." möb. wc•&a 
kartı olaa m1İbMBl60aft da lldıllllr 
d1rr. Her tllrltl 1,eralt aıtmda. ma•eık 
kak surette ınnn ..tıc.aclana nacarı e
der ve hasfaiıtı atrlarlal". 
Şuruı da '8bmlell l&aımdır, ki. 

lllillltlltbel bat, ...... pdlus ...... eep 

Dldr:lalaU•• ı:tn t bnef-. 
~ biıılw- tfa bflıtnaJ DJ&n
.. & ~ •. ~ mtll~lif1!1: na. 

ldl A•ulAl'Jlda ea mutif'nt reltt a,ımı-. 
,_.11rr. 'hJynefeP- baT'afaraa 
cam kavanozlar ve teneke bopıbaa 

ıuıa. ._, •na tızerme ~ 1111-
~~ 

llıld. -.ıaM;ma ~ 

• .. ., 1 lıg1a. ...tarı.. ....... 
ıeatt m> rr.r. Cbllll. ~ ~ 
d'ii11e.~ıauw1wıetn . .n sil 

1 

rın harekete geçmrrt ._da41e,-. 
21tıriı aaUkmdlD. llolenma llltl'8S 
!çb- aıc*1a n lllttiıap ef! • _ _. 
dw. : 
Wıidını~ .. '6tl?ll lm .-...1 

::-•.la-t 6-fıtDde ııu 'zr lbm*ta w 
iwian nNlliftalır a• ıs 'Hl' 1rau 
,·ano7.lar içinde ·bazırlamal& ~ 
maktadırlar. Haydi haytrlrsı olawl 
dip!fm-
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tertip edilmif bir roman tek•lnde ~ 
ne anlatıyordu. Fakat ud ı,•ldbd.. bina 
moma lSfrendller :. 
, Coe, pollalere kendini tMllm etmlt: 
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&°"•~ dokl~-'-

F.Jalıtyl.ror 

.Aimanyada 55,259 doktor vardır. Son 
,8Clleler içinde erkek doktorların say181 
yüzde altı, kadmlann yüzde on dokua 
fazlala§mtibr· · 

Kulaklı vapur 

Alman vapurlarma, çok uzak .mesafe. 
terden her tUrlU güriUtüyii işidebUeoe'I 
.rem bir llet konulmuştur. Bu filet gu. 
ruıtUnUn ne taraf tan geldiğini ve ııe ~ 
dar u.ıakta bulunduğunu, tayin ettiği ı. 
çin icabında yardmı i.stiyen bir vapun 
kolayca bulmak mUmkün oluyor. . 

Alet tıpkı insan kulağına benzemek~ 
t.edi.r. BugUne kadar yapılan tecrübeıe. 
muv&ffakiyetle neticelemni§t.ir· 

Beyin kolleksiyonu 

&nerlkada Djo.rtuau üniversitesi fn.ı 
Mil beynine ait kollekaiyonu 5000 adeıt 
dine çıkarmaya karar vermtetir. 

Dtınyamn insan beyni kolleksiyoma 
itibariyle en mnghı \lniveraiteal bul'US 
olacaktır. 

meaele daba koJaylqJyor: doğacak ço-; 
cuğua kıs .eya erkek olmall anusuna; 
aGre. mllltakbel annenin lwlJ o fAldld• 
·mlırekkebat alacak tanda beslenlr. 

Doktorun bu ketfl bfttfln tıp ilemlnd•' 
bnytlk bir aJAta uyandınQıl. birçok 41Jm.-' 
ler de tecrQbelere giripn13leidir. 

, 

~ IJ!ııt#A'•_.....A. 1J~...-AııP .~ ,l!Jlcl· c#fQll'~ ..-.,. 

_,.- .oı.i r o,t,."u.i a~i. 

.ı,~ b/8 yıll&rclı bu .&il lllJyJJ,yeaı... 
de..'l u.ukta doJ&Jtllc. Bu tecrilbe OllU ~ 

!menin onun .kıymet.iııi takdir ederek 
yakl&{jmanın bir başlangıcıdır. 

öGR.ETMEN OKUW KISMI: 
Bu kısmı Uç ·devredir: 
1 - tık okulun dördilDcO. ve beflncl 

emıflan. DördUncil ve beelncl amıfta bu. 
'gün 110 köylü öğrenici vardır. Dördilıı· 
cU smıf a Uç amıflı köy okullanııı, betin• 
ci sınıfa da tam devreli köy okullarının 
'.dördllncll Bmıflarmı bitirenler a1mmJI • 
tır. 

i Okulda böyle dördüncti ve betlııci sr. 
'DJftaıı mürekkep ilk okul devresi bulun.o 
'durmanın iki amacı vardır: 

A. - Köyden t1ç emıflı okulu bitW
dikten sonra başka tarafa taııalle gide
miyen Rki ve sıhhatli köy çocuklannı 
açıkta bırakıp ihmal etmlferek yetiştir
uıck. 

· B. - K5yden ayn!madın, t6ylU ka • 
rakterf bozulmadan okula alarak okul • 
lla. kua.nd.mlacak bilgi ve itlyatlan kil• 
~ilk. genç ve körpe iken eea8lı bir suret. 
te iktisap ettirmek. Çekirdekten yeU9 • 
lirmek. Sonra köy okullarmm mUtefaı. 
~ ~viyesinl tadil ederek çocuklara o
ilnılun dördllncU ve beşlncl emıf1armda 
~ı bilgi verdikten eonra tali kısma 
kuvvetli unsurlu hamiamak. 
i 2 - Okulun altıncı smıtta bu yıl 90 
lalebe vardır. Bu doksan talebe de dörw 
8llnctı ve beşinci smıf1ardaki 110 tale.. 
be gibi Eğe bölgesinin (İmıir, Manisa, 
Denizli, Aydın, Muğla) köylerinden se

·~erek toplanml§lardır. 
~ Bunlar tam devreli köy okullannı bl• 
llienlerle köyUnden, yakın bir kasabaya 
giderek oranın dördUncU ve beşinci sı • 
IUflarmı ikmal eden köylU çocuklardır. 
j Öğretmen okulu lmm• devam edm 
~ lkl ytla k6y ~-toplanıp t&J. 
le olmuttm': Klltllr Balranllfı, F4e 1Jn&. 
pi illerine emir ftl'lllittlr; her llln ilk 
llğrettm Japekterleri k6y)ere glbnlftir4 
Köylerde okulun gayesini anlatarak ba 
ltkul& gelmek lstiyen P'Jklar için birer 
Dt doldurmUf)ardır. Bu fitlerde çocuk· 
larm ferdi ve ll08Ya1 durumlarmı teeblt 
9tm!şlerdtr. iller bu yftslerce ft~ toplr • 
prak KWUlr Bak•nlıjma,&&ulerm}&ler. 
lir. 

KUitUr Bakanlığı fişler \berinde lneee 
lenıede bulwıara.k alınması lAzmı gelen 
JıOCuklan okula bildirdikten sonra go • 
cuklar, okula toplanmışlardır. 

Böylece köyleri teknik, ileri bir kQL 
tflre yükseltmek için köylerdeki mekl ço

r cukJan sistemli bir surette toplamalıc 
l hareketi tarihimizde ilk de.fa olan bir 
• hamledir. 

Bu tarzda toplanan Eğe Mtgeetııln 
köy çocuklan, tkincıtşin aymdanbed 
okulda çalı~aktadırlar. Şimdi bunl& • 
rm nasıl ~JJtıklarmı görelim: 

öGRET!M F A.AI.JYETt: I' 

Okulda tedrisat ve iu dört nıamaralz.ı 
.rpl' 

dır: 
1-KfiltOr dersleri; Tarih, coğro.fya. 

• yurt bilgisi, tabliye, riyaziye, tilrkçe, lD. 
gillzoo resim, kooperatif. 

2 - Sanat dersleri: demlrcillk, tene
kecilik, dülgerlik, yapıcılık. 

3 - Mandolin çalma, fotoğrafçdık, 
bisiklete binme, motosiklet, otomobil, 
traktör gtbl makine ve '1etlerl kullu ,. 
lllL 

kl mtlfredaU. nazariyeden daha ~t fi 
:ve faaliyet içinde görürler. . j 

Bu kadar genit ve vimdiye lmdar hio. 
blr okuldıı görillmiyen bir mU.fredat vt 
aahııe lçlnde bu çocuklıı.n yetiştirmek c 

ten gaye nedir? J 
Bunun için önoo dört maddede topla 

dığnnız müfredatm .hcdcflerlnl birer bl• 
ıer aydmlat.'\lım: i 

1 - KWtür derslerin!, bu okulda. ÇO~ 
cuklar orta ve liselerde oldufu gibi v9 
hatta köy hayatl bakımından daha §U .. 

mlilUl bir surette göreceklerdir. 1 
Bu derslerle, köy çocuklarına, her. 

medeni insanın. şehirde, köyde, nerede 
olursa olsun bilmeye mecbur olduğu va 
beşerin ilim ve tefekkUr tarihinin sUı: .. 
gecinden geçen bilgi kazandıracaktır. 
Bunlarm her çeşit in.san zl1mrc veya ccJ 
nılyetle münasebetlerinde kuvvetli ol • 
r:ala.nm temin edecektir. 

~ 2 - Demircilik; köylere f ennt ztraa.t 
~e ev Aletleri kolay, kolı:ı.y giremiyor, 

' - QiçekçlUJı:, 1Jalcılık, ftdancdık. ~ 
tavukçuluk, pel slraat, haynncıldr. 
meytlrıclUk ttıttlncWilk IWı... gibi tama 
deraleri. 

Bunwı sebeplerinden birisi köyde kırı c 

lan pullufu. orak ve tohum maklnealnl 
yapan ustamn o!mamasındpdır. Btlytllı: 
merkezlere tamir lc;in gidip gelmek ise 
kayUlnlln hayatına elvermiyor. Eski w 
ra sapan ve onun ka.nleşi i.letl~rin de .. 
mircisl köylerde mevcuttur. Onuıı için. 
dir ki, köylil kara sapanı ve mntemmlmi 
Aletleri bırakmıyor. Eğer !>o yolda bir 

Bunlardan bqb. oyun ft ettmce. ~ 
)'&tro ft teDuıil ifleriae de yer~ 
t.edir. 

Çocuklar, blWln bu dersleri hem na • 
art. hem ameU bir 9U1'ette görmekte"' 
4lrler. Bilbı- 2. 3, 4 8Dd1 maddelerde-

Y:. hareket yapılmaza& daha uzun yıllar 
köytft fenni ziraat ve ev Aletlerine ka • 
vuşamaz. işte okulda böyle bir hedefe 
varmak için, köy çocuklarına kl>y için. 
bu yönden lllzumlu demlrctlik sanatı öğ· 
retlllyor. 

Çocuklar daha şimdiden Tahra, civa 
ta. çengel, kaynak gibi işleri umulanm 
fevkinde öğrenmişlerdir. üç yıl sonra 
tohum makinesini, pulluğu yapmayı ta. 
mamen öğrenecekleri apaçık göıillmek c 

tedir. 
Yapıcılık; hepimiz köylere V()yıe ~ir 

gidip görilnUnce •'of ne acıklı bir hayat,, 
deyip dönüyoruz. Tahlil edersek bbde 
bu kanaati ilk görüşte uyandmw köy .. 
lWerin evlerinin yapısı ve bi~imidir. 

Köylllntln belki bUyUk masrafı icap 
ettiren ev yaptmnıya gtlcU yetmez. Fa
kat onun plAm içine bol ziya, bol hava. 
gbel manuralarm renkleri giren evler 

(SoKH 1! inci aayıfada) 

~ - ,.,,~pwnnır tw &~ 



Y,\r an \~\n, \aKa\. ..• ö\.Uu.c~-,e Ka6.aY 
'' Katil değilsin sen! esasen ölmüş bir adamın 
cesedine bir ku;rşun attın. O, seni tahkir etmiş 
bir ,a,dam oiarak yaşamağa razı olmuştu ... ,, 

:AYET güzel, kUçUk bir otomobil, 
tesblhböceği gibi kayarak, Nov

) >rk barlarından birinin önünde durdu. 
" · ğ taroftald kapısı açıldı ve içindeki a
f m - gayet fiık giyi.nmi§, gUzel blr 

~ ııç - dııinrı ntlndı. 
ıxına. ~ olmamıştı. Barda kiınso 

" .. ~. 'vakit, bar · iç~. akş:iın ilstU~d~ ~i ·
, ~e sabahtı: ÇilnkU, gn~nlu, hf!:deme ~
ı · son mU;ıtorlleri lm':dıktan ~nra te c. 
Jlı '."liklerlni bitirip gidinclyo kıı~ öğle 
olr .. •· 1tu. Bar lain öğlo .akşamdan ' sonra, 
niQJanl da gece on ikiden sonryı · başlıya -

kU. 
Barda kimso yoktu, yalpız .kapıcı vnr-

0 da, gece µekçlsinden nöbetiıli ·· ö~ıe
~ ı.ı n~tı, g'cce on ikiye kndai· ka1ncnk

t ı , - her glin olduğu gibi. 
Onun için, kı,ıpıcı 'Coeyi tannnıyordu, 

.. unkU Coc, rann on ikiJen sonra mUşlt>
ıileıinden birl ldi. 
~ Kimi istiyorsunuz? 

- Sizi. 
- Ben kapıcıyn,n. Barda kin\sc yok. 

, lir emriniz mi vardı? 
- Emrim yok, ricam "\-:ır ve senden 
::ıBD kimseye de Uıtıyacnn yok ... U~t 

· derim ki tnbnncama da ihtlyacmı olını --

: acak. •• 
Bu sert, fakat nz kelime il!3 çıok uey 

ıf.ıde eden sözler knf1'ısmda kapıcı Henri 
bil' in ~km ~km baktı. Fakat, o da, A
r,\Crikalı ldl ve Amcrikada ne istediğini 
ı.;;yıo blr iki kelime ile söyleyip sonuna 
.•la mukaveleye 1mzn basar gibi tabanca 
lıcliıneıinl - veya daha olmazsa kul"ffU
' nunu - bMnn adamları tanmuyor değil ·. 
Jj. 
Yalım, o anda ka~ısında bulunan adnm

d::ı. WQ bir gangster hali göremiyordu. Va'

km. gangsterler de son derece §.Ik ve kl.'
bar g<Srünil§lU insanlardır. Fakat, Henrl, 
on.hrm birçoğu Uo kat'6ıla§mr3tır, bilirdi 
ld bu .kibar haydutların Uzerinde, yeni 
I;:urııun çıkmış vo duman tilten· tabanca 
::ıi;"Zl gibi, parlak, sıcak fakat korkunç bir 
ınruıa vardır. 

Halbuki, Coenin gözlerindeki parlak • 
l ık ve sıcaklık korkudan ziyade sevgi vc
tiyordu. 

Onun için, ''.Mavi yıldız,. barının kapıcı
s~ gayet snkln bir halle: 

- Ne an:u ettiğinizi söylcmedjnlz, dedi. 

Sornbillr miyim ? 
- Söyliyeylm: Ben bu gece, bir m\ld:

det burada, senin yanında ve ~ı 9la,rak 
bbnak istiyorum. 

- Gizli c;>larak, burada? ... 
- Evet-. Yani, senin bu ufacık km -

bende beraber otura<:ab'TZ· Tabii lılrnt rn-

8 - iitnHl N'UN tlı . .o\ \'F..SI 

~ifil o cırl!:a ifil ı I 
1 Vir Gü.!_J 
hat.sız olacaksın ama, n .e yapayım... Kal -
bini . f~rahlatmak içlıi elbette elini bon QI· 

· · rnkmayız... • - · 
• ::.._ :Mesele değil o ... Yalnız., . . . 

- ,E? ... Ne var? .. : 
- Ne' maksntln benim kulübemde -giz. 

li olarak beklemek . istiyorsunuz, oriu .me. ,. . ' . 

roıt ediy9rum • · 
' . -

- Merak edilecek bir uey ~ok. Her :· 
halde buna bir sebep var ki istiyorum. 

_,_ Süphcsiz bir sebep var. Fakat.. 
. - Sana ihtiyacım. olduğunu, .fakat ta• 

lıancnm~ ihtiyacnn olmıyncağmı . söylemie· 
tim, galiba?:" 
. - l!."vet ... ; 

- -Ohıılde bir şey 'sorma.. Hadi 5iındi 
bana nerde oturacağımı, dnha doğrusu 
nerde saklanncağmu göster .. . 

Kapıcı Heriri, yine bir alı mütereddit 
durdu. Sonra, bln'lenbire değişti ve: . 

- Olmaz! dedi: Ben ,kulübeme klınseyi 
saklıyamam ... 

- Ne dedin? 
• Bu sözlerle beraber; Coenin eli de nr
lm cebine doğnı gidiyordu. 

, l<lıkat Henri1 cesur bh' adamdı. Her .fJCY· 
. den evvel yazjf csine ~ğlı, . namuslu, iyi 

. lqılpll, nyni ~~da gözU pek bir adam
dı. 

Korkmadan tekrar etti: 

- Olmaz, , diyorum, dedi. KUlübcyö 
kimseyi saklamnğa hakkım. yok. Mnksadı -
•IU7.ı söyleseniz, anlasam ve kabul etsem 
.:tindi yine neyse ... Fakat, söylenüyorsunw:, 
demek ki gizli bir ~ey ,yapacaksmız... Me
suliyet altına giremem ... 

Coe, el• arka cebinde, bir an hareketsiz 
durdu. Sonra, acı bir ist.ihzn ile gU1üm
sedi: 

- Babalık! dedi, bana bak: Seni .zorla 
yola getirmek istiyorum. Dedim ya, ta -
bııncnma ihtiyaç oJmıyacağmı tlmlt cdl • 
yorum. 

Henrl, tekrar edilen bu küstah tehdit 
kaJ'tiısındn kendini kaybetti ve bağırdı : 

--Korkmıyorum! dedi. Senin benden is
tediğin para olsaydı, almak için beni ö -
lUmle korlrutabillrdin... O zaman ben de 
herhalde 8111mll değil, paralan vermeyi 
tercih ederdlın. •• Fakat, §imdi senin 'ben

den Uıtediğin, vazifemdir. Onun için, ' va -
zifc.mden ayrılmaktansa ôlüınU tercih e
derim. Çilnkü, sen o zaman, vazifesi ba -

5ındnkl bir knpıcıya silahla hUcum ctmıa 
bir haydut olacakam ... 
Kapıcmm bu sözlerini Coe, hla l§ltme

. mlş gibi dinled.L Fakat, sonra, yüzUndekl 
acı istihza tatlı bir tebesstım halini nlarnk, 

- s~yctte. Sfilünutedi ve elini Ümttı: 
. · · · ....... Bftlvo! dedi. Çoli hoııuma gittin! Ver 

5u -elini! Yasa· be!' Ben scniıi "gibi vazife-· 
~'sin o bağlı bir ·adam· görDiedim 5lıiıdlye kll- ' 

~ar... Hakikaten çok hoııumn gittin.;. Me
. riı:k etme, esasen tabancama lhtiyaç ol .. 
fuJ}'acnğmı söylemiştim..; Yok kızma ge

. ne~. Demek. istiyonuiı ·kJ, · ben zaten' seni 
:t>ldUr~cCk kndnr caiı.i l;ılr insan değilim .... 

• bur gelelim de içeri anlatayım sana... • 
Kapıcı bunda' dn bir ıine olncağİru diı .. 

Undil: Acaba .,haydut,, bağmnasm, iİn • ' 
dnt istemek içlıı telefona sanlm8BD1 dl • 
ye mı; külüOOden lçeii girinek istiyordu? 
Uzerine atilip boğazını uiı sıkacak, ağzuia · 
bıendil mi t.ıluyacaktı? 

Coô, Henrlııbi korktuğunu anlndı ve: 
- -Korkma, dedi, al tabanciımı sana v~

rcyim.:. 
Arka cepten Çıkan kUçUk bir taban~ 

kapıcının eline verildi · ve bu, içeri girmek 
için verilen bir ~ veYa fi~ ye~e -ge
çerek, kapı ııçıldı. 

. • • * 
. Sab:ıha lfur§l lcli. Bar, 'eğlencenin en kl%

gm noktasına gelmiş,' bir bira köpüğü gt. ' 
bi, tatlı bir gO.riiltil ile, ıiuyÜJt bir tnıılrahl&1 

ve parlak blr ışılı: lalnde taİPyordu... Caz, 1 

illuUn &ldıği zencilerin vah§lİlği Ue çıldı- ' 
:rıyor, Çuuer başdöndUrUcU bir dalga ile' 
dönüyorlardİ. · - . 

Birden 'bir silfıh 'sesi: 
Evvcıa blr .silkiit.: Sonra kosuı;mnkl&r, 

- • • . - r . 

çığlıklar... Ve nihayet büyük bir· glliilltU. 
- No olmuı:ı? . · · 
- No var?. 
- Kim vurmuş'!' 
- Niçin vurmuş? 
- Kaçmış mı? 
- Y nkalanmış diyorıar .. 1 
- Olmilş mil vurulan? 
- Y nrası ağırmış.. 
- Ba.,lta vurulanlar da varmııı ... 
- Hayır, bir tabanca paUadL .. 
Bütün bu BUaller, müphem cevaplar, 

alt Ust olan kafalarm, ııuurunu kaybetmJe 
bir haldo ve manasını kendileri de anla .. 
madan sorduklan sualler ve verdlklerl ce
vaplar. 

Olup bitenlerden ortada görülen yalnız. 

bir .,ey var: 
Barın kapısında, içeri girenlerden blr a

dam, nerilen geldiği bUinmlyen bir kur • 
nunla öldilrUlmUııtnr .... Adamın yaiUndakf 
ko.dm kendim kaybederek bnyılmıt .,. 

~erhal barın sakin bir odasına kaldmla .. • 
1-ak doktor çağrılıp t ednvisino başlanmıe

tır. 

Yalnız, katil meydanda yok.. Polisler-· 
derhal kapları tutmuşlar, kimseyi no iço-

1 

• 1 

,ri bmılnyorlıır, ne d~arı. om derhal mor-

ga kaldırıldı ... 
· Bnrda, büUln eğlence bir mUddet için' 
durdu. Polisler, bMiseyi görenleri, gör -: 
mil5 olması muhtemel o1anları, 5Upho et.: 

1 ' 
-
1 
tiklerini aldılar ve .karakola götilrdillcr1 

1 ı,capılar ve salon, yine polisin nc.mreti al~ 
· ı tında olmak üzere, dans tekriır ba§lndı. 
! Sabah olmak Uzero idi, cğlenccyo .doynia

~ dan ayrılmak istemiyorlardı. 
: Biraz sonra, danseden çiftler, bfrlbirle ... 
tine, uzaktan~ diğer bir lkl kadınlar bera
ber gelen bir kadını işaret edc:-ek: 
-1şte bu, dediler: ' Bıı}'.ıl:m itndm bu. 

- Olen kot'aSI mı imiş? 
- l:Iay1r, dostu. 
:-Ne ıınlatJYor acaba kadml 
Kadın bir şey anlıitmıyordu.' ~olJs de 

esasen bu anda kendisini, kısmen~ serbest· 
bırakmış, yarın karakola davet etml§U. o· 
'zamana kadar da, uzaktan ner.nrot· altında 

bulunduruluyordu. ~ 
1 Fakat, kırmwlı kndmın, bir aralık, uuilt-· 
tan bir erke~e işaretle~iğini, sonra onun 
gittiği bir iı.()eeye doğru · uerlcdiğini ve o
'rada görll§tüklerinl kimse farketnicdL: 
'Gözler ~ kadar dumaDh, beilnıer o kndar

0 

'uyu~tu ki.: blraz ' sonra b~~ cinayet 
f . _.,, 1 •' """ < r 

oldqğtµıu bile herkes unutmuıs gibi ldi 
.. 1 • • • • • • 

.,, (:: ıe: 

- Niye yaptın bunu, Coe ! ~ 
- ~ k~ak· l_çin •••• . 
Genç, bunları ıöylerkcn, kumWlı ka ... 
~ ellerini tutmuş, . sıkıyor, öpUyordu. · 
Bir aralık, gözleri kaJ'ııışmdakinin gözle • : 
Jinden ayrıldı ve dil§ilnceli bir halde: 

- Seni bir an kaza.nmnk, sonrn cbediy-, 
yen kaybetmek için ... Fakat, ne zarar vnr! . 
Bir an bile olsa, seni benim olarak kıwuı· 

dmı ya. .. 
- Niçin bir an için? Niçin ebcdiyyen 

değil. .. Niçin ölünciye kadar dej;>il ? .. 
- Hayır, Eliz, bir nn için, fakat, ölün

clyo kadar ... 
· - Anlamıyorum! Ne diyorsun, Coe; 
benim için cinayet işledin ... Bunu Jstcmez
diın. Fakat seni kababa.Pl görmiyorum. 
Çünkü, sen bugün adiJ>ir. katil gibi hare
ket ct.mlş değilsin. •• " O,. dUellodan knçmış · 
bir adamdı ... Düelloda senin onu öldüre -
1ccğinl biliyordu. O g\ıp . btr. namus çnrpıe
masnıdan kaçarak,ceıuıa " kQ.1'11 bulunduğu 
hakareti hem tamir etmemi.6, h-em onun 

;töhmeti altında yqamağı kabul . etmieti ... 
Ben onda art:It ne bir erkek görUyordum. 

• ne bir Aşık ... 

U. 

Coe, acı acı gülümsedi: 
- Fakat onunla beraber Y&§Jyordun ! 
Bu sözler Eliz'e fena.halde tesir etm!§-

- ~·c3essur ederim, dedi-.. Fn~t sen de 
hunları s5}~er'kcn ısamiınl· değilsln ... Be -

nim onunla ne gibi aeralt altında yaşadı -
ğmıı bilmiyor musun sanki! Ve J.ato asıl 

een beni bu tabammuı edllmes hayattan 

kurtarmak için bu cinayeti lflemedin mi? 

"Affederaln, cinayet dedim.... Hayır, 

yaptığın ncinayet değil bence... F.sase 

ölrnü!J bir adamm cesedine bir kul'§un at

tın sen. .• S<!ni tahkir edilmiş bir insan .ola

rak. ynŞa~ğa . l'U1 o~muetu•.. Sen, asil 

davra.nnue, onu cıava etmeml§tlL.. uıen-. . 
~. ne sUrUien lekeyi, eski aövalyeler gibi, 

kendi si11~ temlzlemek iaUyordun •• O 
bunu kabul etmıyerclr. bUtnn aaletinl a • 
yakları altına almıltJ.: 

- . ~rak bunlan, Eliz. .. Belld ~!ıımı ... 
Fakat, .ortada bir hakikat var: 

••nen .bir adam &dilrdüm... Cezamı da 
g()rec<:ğinı.;. Seni kıwuıd~ .. Bar •U için, 

09"' (1.ıit[en sayfayı .C'~Ulrlnf~) 
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