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Hariciye Vekilimizin miihim beyanatz ' Muahede Yirbldlktan sonra 

Bulgaristan haber vermeden ~ii~iik Antant Viyanada 

h d · b · f btr Habsburg bulunmasi-
mua e eyi ozamaz. ina miisaadeetmiyecektir 

Tevfik 
Bulgar 

Riistii Aras diin Sofya istasyonunda 
bir miilakat yapt1 ' 

Basvekilile miihim 
' 

-------------------

Edenin teklifi 
Londra 5 (A.A.) - Siyasi mahfil

ler, Ren mmtakasmm tahkim edilmemesi 
hakkmda M. Eden tarafmdan von Rtb
bentrop nezdinde vaki olan JSTann yal -

( Arka•r 1 nci •ahifede) 

« Karde,Ieriniz 'imdi 
yiiksek bir 'ecaatle 

diigii,iiyor lar >> 

Roma 5 (A 
A.)- M. Mu
solini, sekizle on se
kiz ya~ arasmda be~ 
milyondan fazla kn 
ve erkek ltalyan gen
cinin dahil bulun -
dugu Balillas te~
kilatmm kurulu~ 

ytldoniimiinii kutlu -
Jarnak iizere V ene
dik meydanma top
lanan elli binden 
fazla Balillasmn al

M. Musolint 

kt~lan ve tezahiirleri arasmda, Vene9ik 
saraymm balkonuna t;Ikarak bir nutuk 
soylemis ve ezciimle demi§tir ki: 

«- !talyan ktt' alan nisanm dordii o
( Arka11 8 inci•ahiFede) 

IIIII II 111111 tttllllllllll t i ll II ttlllttllllllllll 11111111111 , 
Bogazlar1 

tahkim etmisiz 
' 

italyan ve Bulgar 
gazetelerinin Bogazlar 
hakk1ndaki ne,riyab 
Bogazlardaki gayriaskeri mmtakala -

rm ilgas1 hakkmdaki r;ok hakh talebimi
zin son zamanlarda tekrar tazelenmi~ ol
masJ, bilhassa ltalyan ve Bulgar matbu-

( Arka•r 3 iincii aahifede) 

Arz ve taleb kanunu 
Arkadafrmr: Nadir Nadinin 
Sovyet Rusya roportajla
rrndan on ii~iinciisii bugiin 

3 iincii sahifemizdedir 

Giinii giiniine ya,tyanlartmtz 

Macaristan da Avusturyaya i~tisal ederse yaln1z 
, protesto edilmiyecek, hakk1nda ~ok daha 

1 miiessir bir usul tatbik olunacaktJr 

Avusturya ordusundan bir grup manevralarda 
Prag 5 (A.A.) - Gazeteler, Avus- DI§ Bakanbkla alakast olan <<Lidove 

turyada n:'ecburi askerligin i~desini §id- N ovin» gazetesi diyor ki: 
detle tenk1de devam etmekted1r. ( Arka~rr 8 inci1ahifede) ..................... li~l;~~ ..... h~b·~;~~;i~·~· .... ~ii;·~ ................... .. 
Adis- Ababa yolu arbk 
tamamile a~tlmi§ imi§! 

italyanlar A,iyangi goh.i civar1nda vukubulan 
muharebede Habe' ordusunun panik yaptp 

ka~tJgJni iddia ediyorlar 
Askeri muharririmizin mUtalealar1 

-Son muhare,belerde yaralanan Habef askerleri Krzrlha~ 
elradr taralrndan lafrnryor 

ltalyan Ba§kumandanhgmm 175 ve da, gene. sudan ucuz bir zafer kazand1k
l 76 numarah. tebligleri~e bunlara zami- l~nm bildiriyorlar. halyanlar, 3 ve 4 
me.ten ne~redtlen hu~us1 ftalyan haber- msanda bu gol civannda cereyan eden 
len, ftalyanlarm A~1yangi golii civarm- ( Arka61 7 nci •ahilede 

G"~I;'t';"~"·; .. ; .. ;·y,.,. ... I ....... s .. p .. ;; .. ; .. ·~ 
V efa da Giine§i yendi 

Lik edildi, 
hararetli 

ma~lar1na diin devam 
deki miisabakalar ~ok 

Taksim· 
oldu 

Galatasaray • lstanbulspor ma~rndan heyecanlr bir an 
Lit mar;lanmn ikinci devre kar~tla§ - mundakilor digerlerine nisbetle miihim 

malanna diin iir; sahada da devam edil- olduklar1 i~in merakhlann ktsml azaml 

Giizide edibimi:r. Suad 
Dervi,in anketi bugiin 

2 nci sahilemi:r.dedir 
------------•-• mi§tir. Bunlar arasmda T aksim stadyo- ( Arka•c 6 nee •ahilede) 
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•• •• Giinii gunune 

Askerden geldikten son
ra i§ini kaybeden adam •. 
Askere gittim, bir bu~uk sene vazifemi yaptnn, 
geldikten sonra fabrikaya miiracaat ettim, seni 40 
kuru' yevmiye ile alabiliriz dediler, halbuki ... 

- 1~ ic;in adam mt araniyor?.. I 
- Adam aramyor oyle miL 
T ahta ve ten eke kuli.ibelerin kap!SI a

ralamyor.. Bir tak1m c;ehreler, gene kiZ 
ve gene kadm yiizleri kap!lann arasmda 
beliriyor. 

Bir evin kaptsmda c;omelmi§, c;ama~IT 
y1k1yan ve yiizii bir iskelet kadar zayif, 
bir olii kadar solgun bir kadm. Cigerlerini 
parc;abyan uzun bir oksiiriikle oksiirdiik
ten sonra; kapmm dt~ma dogru kan tiikii
riiyor. Kirpikleri siyah ipek sac;aklar gibi 
uzam1~, harikulade biiyuk gozlerinin hum
rna ile bulanml~ baki~lan, oliime pek 
yakla~an hastalann lakaydisile bizi si.izii
yor. 

Onun yanmda ayakta duran bir kadm 
bize soruyor: 

- Bir i§c;i mi anyorsunuz? 
- T amdigmtz bir i§siz var mt ~. 
Kadm giili.iyor. 
- Bir i§siz miL Ban a bir i§siz mi so~ 

ruyorsunuz ilahi kadtmm. c;ahn1z ~u ka
pilann hepsini. lc;inde biitlin erkelder, 
buttin kadmlar i§siz c;1kar. 

- Ben oyle birini anyorum ki diyo-
rum ... 

v e sozumu bitirmege vakit bulamadan 
iki ayagl topa], otuz, otuz be~lik bir ka~ 
dm yamma yakla~Iyor: 

- Bir i~ mi verecektiniz ... Ben usta ~ 
y1m .. F evkalade hah dokurum ... Hah do
kumakta birineiyim .. Fakat &imdi i§im 
yok... Hizmet-;ilik te edebilirim. 

Y a~h bir kadm ogluna sesleniyor: 
- Siireyya ... Sureyya ... Gel yavrum, 

buraya ko~. 
Bunl.'\ra derd anlatmak kabil olm1ya ~ 

eak galibal 
- Efendim ... Ne var anne?... 
- hte hanlmeigim, oglum i~siz ... Eger 

i§ bulacaksamz ona bakimz. 
Gene bir c;ocuk kat§Imda duruyor. 
- Ka-; ya&mdasm sen? 
- 19 ya~mdayim. 
- Nerede c;ah~hn? 
- Matra fabrikasmda. 
- Nic;in -;1ktm? 

- Beni bir hafta ~;ah§hrd1lar .. Hafta 
sonunda elime elli kuru~ verdiler, ben de 
i~i terkettim. Alh ayd1r bo§tayJm .. Bizim 
peder gumrukte. Onun eline bak1yorum. 
F abrikalara miiracaat ediyorum amma ... 
h yok .. 

Gene bir kadm: 
- Evet diyor; ~ikayet edecek yer yok 

ki ... Ben de bir fabrikadayd1m... Tam 
kirk be~ giin ~ah~tim, elime on bir lira 
verdiler, on bir lira ... Sonra <;Ikardiiar. 
K1rk bes gun sabahm sekizinden geeenin 
on ikisine kadar i~ti... Simdi bir ba~ka i§ 
anyorum. Ben de bo~tay!ffi. 

Cocugu kueagmda giizel bir kadm: 
- h ne gezer ~imdi diyor. Arhk mek

teb tatilleri geliyor, busbutun i~ kalmiya
cak insanlara ... Ben bile bu tatilden son
ra kiz1m1 kordela fabrikasma verecegim. 
On iic;une geldi, alt1 c;oeugum var... Ne 
yapay1m ? ... Bakma oyle yiizume karde~ .. 
Ge~;im diinyas1 bu ... Ben alh yetimi nasi! 
buyiittiyorum, biliyor musun?.. 

- Bir~ey demedim size, diyorum. 
- Evet bir~ey demediniz amma ... T u-

haf, tuhaf baktm1z da. 
- Size oyle gelmi§tir. 
Ko~eden tela~la gelen siyah yeldirmeli 

bir kadm soruyor: 

- Siz ne istiyordunuz?.. Bir i§c;i mi?.. 
Aman benim Enveri soyleyiniz ayol... 
Benim Enver bisktii fabrikasmda amele 
idi. Bu h§In ba$mda lie; giin evde gripten 
yath. Oc; giin sonra gitti, sana i~ kalmad!, 
dediler. Siiruniip duruyor. 

V e bir kadm diger bir arkada~ma: 
- Esma gel diyorlar. 
Esma geliyor. 
- hc;i mi anyordunuz ? ... Ben bo§ta

Yim, koeam da oyle. 
Diye yammiza yakla~Iyor. 

- Eger bize gore bir i§se yapanz. 
Ciinku gene bir kiZimlz var, kordela fab~ 
rikasmda c;ah~1yor.. Simdi o bize baki
yor. Y eti§mi§lere art1k i§ yok yavrum. 
Hele tatil gelsin, biitiin fabrikalar mekteb 
c;oeuklarm1 ucuz, ueuz ~ah~hrmaga ba~
hyacaklar ... 

Kucagmda c;oeugu olan c;ok glizel ka~ 
dm gene soze kan~Iyor: 

- Bu on be$ yirmi kuru~ gundeligi 
hulmak i~in de geliniz fabrika kapiiann
da gori.ini.iz ne 'dovuder olacakhr. 

- !~sizlik bu kadar ~ok mu~. 
Kenarda oturan hsaca boylu, zeki ba

kl,h gene bir adam, elleri y1pranmJ& pan-
tolonunun cebinde bize yakla~Jyor. 

- hsizlik <;Dk degil hem$ire, diyor, 
istanbullu erkek i~c;iye, i§ kalmadi. 

mesela ben kendimi size anlata~ 
i Y akubdur. !yi bir i~c;iyim. 

• ade Sakir fabrikas1nda, matra 

$imJi aeyyar aallctllk yapan 
Yakub 

fabrikasmda, daha birc;ok yerlerde sene
lerce c;ah~hm. Askerligim <;1kh, askere 
gittim. Bir buc;uk sene vazifemi yaphm. 
Geldim. Fabrikaya muracaat ettim: <<Sen 
bizim eski amelemizsin, seni almz.» de -
diler. F akat eskisi gibi yliz on kuru~ yev
miye veremeyiz.» «P eki ne verirsiniz ?» 
diye sordum. «Kuk kuru$» dediler. Bir 
amele yevmiyesini birdenbire yuz ondan 
kuk kuru$a di.i~iiren sebeb ne olabilir?.. 

- 1~ kanununun olmamas1. 
Diyeeektim. Fa kat bir§ey soylemedim. 

0 devam etti: 
- T abil k1rk kuru~ yevmiye ile ya$1· 

yamiyacagJm ic;in bu i§i kabul etmedim. 
Simdi esnafbk yap1yorum. Kiife ile sebze 
satiyorum. F akat bu defa da hergiin Be
lediye eezas1 veriyorum. 

- N eden veriyorsun? Herhalde kaba~ 
hat senin. Belediye nizammm haricine 
c:;1kma. 

- Ah hem~ire, nas1l ~Ikma!.. Evde 
c:;oluk c;ocuk ekmek beklerken bir eve gir~ 
mege haz1rlanan bir hiTSJZmi§Im gibi sessiz 
sadas1z sokaklardan gec;ersem, benim 
sebzevatc;t oldugumu kim anlar, kim go
ri.ir, kim benden sebze ahr?. Biraz bagir
mak Hiz1m. Halbuki bag1rdm mi eeza ... 
Caddede gidersin, mi.i§teri c;agmr, mec -
bursun kiifeyi oraya indirmege. Mal 
satmaga <;lkmi§sm, mii§teriye «gel soka
gln i~;ine» diyemezsin ve mi.i§teri de senin 
pe~inden sokagm ic;ine giremez ya. hte 
caddede kufeyi yere indirdin mi?.. Gene 
ceza ... Valia hi insan ne yapaeagmt bilmi
yor. Hem ben i§c;iyim. Esnaf degil ki ... 
Bu ~eyi beceremiyorum galiba. 

- Demin sen i§ oldugu halde lstanbu!
lu i$dnin i§ bulamad1gmdan bahsediyor
dun... Bunun sebebi sence nedir?.. 

- Bence bunun sebebi, §imdi herkesin 
a~;1kgoz olmasidir. F abrikalar, kuc;iik og
lan ~oeuklarile gene kn·:lan ve kadmlan 
ahyorlar. Bir erkege yiiz kuru§ verdigi 
gundeligi bir kadma otuz kuru§, bir c;ocu
ga yirmi, yirmi be§ kuru§ veriyor. Sonra 
1stanbul i$~isinin belini biiken bir§ey da
ha var. 0 da koyliilerin rekabeti ... 

- Koyliilerin rekabeti mi? 

- Evet, koyliiler ki§ oldu mu alh ay-
hk erzaklanm, bulgurlanm, tarhanalanm 
yiiklenip lstanbula geliyorlar, Be§i alhst 
bir arada bir oda tutuyorlar. Bir tanesi 
iclerinde yemek pi§iriyor, bir tencereden 
yiyorlar ve k1rk kuru§, otuz kuru§ yevmi
ye ile c;ah§maga ba§hyoriar. Onlarm bii
tiin sene, hemen bir masraflan olmuyor. 
Aroma hic:;bir masraflan ... Belki bir gom
lek altrlar, o kadar. Amma bizim ic;in 
boyle toplu bir halde ya$amaga imHn 
yok ki. Onlarm evi buras! degil, evleri, 
koylerinde. Kanlan, c;ocuklan orada ya· 
~Jyorlar. Bizim ise evimiz !stanbulda. Bi
ze adam ba§ma bir oda, adam ba~ma bir 
tencere laz1m ya !.. Bunun ic;in fabrika ~ 
larda giinden gline yevmiyeler klSibyor. 
Bizlere yo] veriliyor, yerimizi c;oluk, c;o
cuk, kadm, koylii ahmyor ... 

- Bu yevmiyenin dii~memesi ic;in siz
ce yap1lacak hic;bir c;are yok mu L 

- Hayir... N as1l bir c;are olabilir, 
fabrikalar ameleyi cebren az paraya c;a
h§hrmJyor ki, yalmz onlarm sersemligin
den istifade ediyor. 

- Siz &imdi nekadar zamandu bo~ta~ 
SinlZ~ 

-Dart ay1 buldu. f§te bo§ durma • 
mak i~in de soyledigim gibi bazan seyyar 
sabeibk ediyorum. Bazan bir ba$ka i$ ... 
Ge~inip gidiyoruz. 

Biran susuyor, sonra ani gelen bir sa· 
mimiyetle: 

- .iakat bugiinden yanna i§siz kal -
mak, berbad mesele diyor. Cok gi.ic; bir
$ey ... Bari i~i elinden giden adamm gidip 
miiracaat edip yazJlacagJ bir yer olsa, 
her i~~;i oraya kaydedilse, herkes oradan 
i$c;i arasa ... Baksamza bir mahalle halk1 
i$ei aramvor zannile ne hale ~~:eldi ~ 

Ona hak vermemek elimde degil.. 

CUMHURlYET 

( eehlr ve 
Jeolojik tetkikat 

Universiteliler, ilmi 
tetkikler yapblar 

Oniversite T arih ve Cografya §Ubesi 
talebeleri, evvelki gi.in, doc;ent Ahmed 
Hulusi ve Cerna! Elagozlin refakatinde, 
Goztepe memba sularma kadar giderek 
arazi iizerinde jeolojik tetkikatta bulun
mu§lard!r. Gender evvela Anadoluhi ~ 
sarmdaki vadiyi tetkik etmi§ler, burada, 
muallimleri tarafmdan kendilerine, ara
zinin muhtelif tipleri ve Goksu deresi ~ 
nin bugiine kadar gec;irmi§ oldugu de ~ 
virler hakkmda jeolojik malumat veri! -
mi§tir. Ondan sonra kafile Goztepeye 
kadar bir yiiriiyii' yapmi§, orada yemek 
yenildikten sonra Elmah bendine inil ~ 
mi§tir. Elmah bendinde laz1m gelen tet
kikat yapild1ktan sonra vadinin orta kJs
mmda tesis edilmi§ bulunan smai istihsal 
sahalan tetkik edilmi§, son olarak ta, 
bundan bir sene evvel, cografya profe ~ 
sorlerinden ~api.i tarafmdan ke§fedilmi§ 
bulunan bu smai istihsal sahas1 dahilin ~ 
deki Kopuk menderek gozden gec;iril • 
mi§tir. istanbul Bogazi bir nehirken, 
Goksuya tabi kolunun vaziyeti de bu a -
rada tesbit edilmi§, vadinin tarihten ev ~ 
velki devirlerden bugi.ine kadar gec;irmi§ 
oldugu jeolojik istihale ve tekamiiller 
hakkmda uzun uzad1ya izahat verilmi§· 
tir. Bu tetkikat ak§am saat 18.30 a ka • 
dar devam etmi§tir. 

ikbsad Vekili diin 
Ankaraya dondii 

fki giindenberi §ehrimizde bulunan !k
tisad Vekili Celal Bayar burada bilhas
sa lstanbul limanmm ihtiyaema aid i§ -
!erie me§gul olmu§tur. Celal Bayar ya -
nmda Liman §irketi Umum Miidiirii Ra
ufi, Giimruk mudiiru Mustafa Nuri ol -
dugu halde motorle liman i~inde bir tet
kik dola§masmda bulunmu§ ve bu suretle 
limanm ihtiyaclanm yakmdan gormi.i§tiir. 

iktJsad Vekili Celal Bayar di.in ak ~ 
§amki trenle Ankaraya donmii§tiir. 

fkhsad V ekili Haydarpa§a istasyo -
nunda, Afyon lnhisan, Tiirkofis, Deniz 
Ticareti, DenizyollarJ, Merkez, Siimer, 
h bankalan miidiirleri ve §ehrimizdeki ik
hsadl ve mali mliesseseler erkam tara • 
fmdan te§yi edilmi§tir. 1 1 , . ' ' 

VILAYETTE 
Vilayet memur1armtn maa~lan 

arbnlacak 
istanbul miilkiye te§kilatmda c;ah§an 

memurlarm maa§~an pek az oldugu gibi 
memur adedi de kafi degildir. Ayni ma
a§la senelerdenberi c;ali§an muktedir me
murlar vard1r. 

Vali Muhittin Osti.indag bu defa An
karaya istanbul miilkl te§kilah hakkmda 
da bazt dileklerle gitmi§tir. Bilhassa Vi
layetin tahrirat ve niifus kisimlannda t;a
h§an memurlann maa§lannm artmlma -
sma ve adedlerinin c;ogalttlmasma c;ah • 
§!lacaktu. 

MALIYEDE 
Hususi fdareye devredilen 

maliye memurlan 
Bina ve arazi vergilerinin hususi ida

reye devri dolay1sile 300 kiisur Ma!iye 
memurunun da hususl idareye devredi! • 
digi malumdur. Hususi muhasebe, bu me~ 
murlann adedini az gormii§ ve artmlma
smi istemi§tir. 

Memurlar Maliyeden hususi idareye 
devredilmekle beraber muayyen bir miid
detle bunlarm maa~lanm Maliye Veka ~ 
leti vereeektir. ···-Tarsusta mahsul vaziyeti iyi 

_ ~ ~.:> 1.uususi) - n ava,au,l Juusaid 
gec;mesi yiiziinden bugday ve arpa mah
suliiniin c;ok bereketli oiacag1 umulmak 
tad1r. Havalann biraz 1smmas1 iizerine 
de pamuk tohumu ekimi ba§laml§hr. 

::;lehrimiz fabrikatorlarmdan ~adi, Ra
sim ve 1brahim her ytl oldugu gibi bu 
YJ.l da ilkmektebte okuyan yiiz fakir 
gocuga elbise, §apka, kundura teberru 
etmi~lerdir. 

Vaktf i§lerimiz de §ayant memnuni -
yet bir vaziyete girmektedri. Vakfa aid 
bo§ arsalardan birkac;1 park haline ge
tirilmi~. ihmal edilen tarihi binalar ta
mir edilmi§tir. 

Sinobda koyliilere tohumluk 
dag1bhyor 

Sinob (Hususi) - G~en y1lm §id -
de~i kurakltgmdan mahsul alarruyan 
ve stkmhda olduklan anla§Ilan kiiylii • 
lere Ziraat Vekaletince 200 ve KlZilay 
umumi merkezince de 100 ton yemeklik 
bugday gonderilecegini haber alan ala
kadar daireler §imdiden muhtaclarm 
listesini hazirlamu;1hr. 

Tam zamamnda yap1lan bu yard1m 
kiiy liiyii c;ok sevindirmi§tir. 

Cunkii etrafimJZI saran kadm, c;oluk, c;o~ 
cuk kalabahgmm nasi! timid dolu gozlerle 
bana bakll~bm goriiyorum. 

SUAD DERVI$ 

Memleket Haberle~i J 
Gonen koylerinin 
taa viin sandiklarl 
Gonendeki okuyuculanm1zdan bi

rinden aldiglmtz bir mektubda deni· 1 
liyor ki: 

Gonenin yliz kusur koyiinde 928 
y1lmda te§ekktil etmi~ taaviin sand1k- ' 
Ian vard1r. Bu sand1gm sermayesi: \ 
Her koyde halktan toplanan arpa ve 
bugday gibi mahsullerin koy muhtar
lan tarafmdan sahlarak elde edilen 
paralard1r. Bu taaviin sand1klan ilk 
te~ekkiil ettigi vakit kaymakamhk 
tarafmdan bir de nizamname yap!l
ml~ v~ koylere daglhimi§tir. Buglin 
her koyde meveud olan bu taaviin 
sandigmm te~ekkiiliinden bugline ka- , 
dar miinasib y1lhk faizi iireyip ser
mayeyi gec;mi~ birc;ok paralar bugiin 
otekinin berikinin iizerinde kalmt~hr. 
Gonen koylerinin pt'k c;ogunun ta ~ 
aviin sand1gmda kuru senedden ba§
ka para bulunmamaktadir. 

Koylii ic:;in giizel maksadlarla ku
rulmu~ olan bu taaviin sandiklanmn , 
meveud parasile hesablarma bakan 
yoktur denilirse hata edilmemi& o- 1 

lur. Bu sand1k paralan yillardanberi 
iizerinde kalan adamdan toplanma
ml~, sand1ga borclu olan $ahts aldt~h 
naramn faizini ana paranm iizerine 
koyup pullarugi, miihiirledigi ve iki 
sahide de miihi.irlettigi bore senedini 
taaviin sand1g1 reisi olan koy muh
tarma vererek deh~etli bir bore altma 
girmis. boreunu odemek &oyle dur -
sun ald1g1 paramn faizini bile verme
mi~. taaviin sand1gma borclu bir a~ 
damm iizerinde sand1k paras! kahp 
"'itmi~tir. 

Bugiin Gonenin birc;ok koylerin
de taaviin sandigi sermaye defterin~ 
de yiizlerce lira goziiktiigu halde 

1 Vlllardanberi sand1ga para girme ~ 
~ mi~. ~ahidli kefilsiz senedler sand1kta 

kalabahk etmekten ba$ka bir i§e ya- 1 

ramami$hr. 

Gene bir k1z kayib 

Y apdan biitiin ara,br· 
malar neticesiz kald1 
Evvelki gun Beykozda bir cinayet ve~ 

ya bir kazaya kurban gittigi henuz tesbit 
edilemiyen bir kaybolma vak' as1 olmu§tur. 
Beykozda oturan 17 ya§lannda Seher, 
evvelki gun birdenbire ottadan kaybol ~ 
mu§tur .. Gece ge<; vakte kadar k1zlannm 
eve donmedigini goren anne ve baba jan
darmaya muracaat etmi§lerdir. Dun sa
baha kadar yap1lan butun ara§ttrmalar 
neticesinde sadece Kavac1k ~;iftligi eiva
rmda Kurbagahdere namile maruf bir 
golciigiin kenarmda kay1b hza aid oldu
gu tesbit edilen ceket ve iskarpinler bu
lunmu§tur. 

Bu deli! kar§Ismda gole dii§ti.igu zan
nedilerek go! i~inde bahk aglan ve itfaiye 
kancalarile ara&ttrmalar yapiimt~sa da hie; 
bir esere tesadi.if olunamamJ§hr. Dun giin
diiz bu mmtaka ve civan dahilinde yap!
Ian sJki ara&ttrmada da zavalh Seherin 
abbeti hakkmda hic;bir ipucu elde edile~ 
memi~tir. 

Dun geee sabaha kadar goliin bo~al
tilmasile me~gul olunmu~ ve gee; vakte 
kadar yap1lan ara~hrmalardan da bir ne~ 
tice elde edilememi~tir. 

MUTEFERRIK 
tJskiidarda giizel bir toplanb 
Oskiidar kazas1 dahilindeki Halk Fu

kast mensublan diin Oskudar kazasmda 
biiyiik bir toplantl yaparak aralarmda sa
mimi hasbihallerde bulunmu§lard!T. Top
Ianl! c;ok iyi olmu§ ve F1rka azas1 ara • 
smda tam§malara vesile te§kil etmi§tir. 

lki miilkiye miifetti~i Ankarada 
~alt~acak 

fstanbul mmtakas1 Miilkiye mufetti~ -
lerinden F evzi ile Rifat merkezde c;ah§~ 
mak uzere Ankaraya gitmi~lerdir. lstan
bul mmtakas1 Mi.ilkiye mi.ifetti~lerinden 
~iikrii BJc;akc;J da bir meselenin tahkiki 
ic;in Elazize gitmi~tir. 

Trakyada anctltga ehemmiyet 
veriliyor 

Trakya c;iftc;ilerine hirer ar1 kovam te
min edilmesine c;ah§tlmaktad!r. Bu ko ~ 
vanlan temin ic;in Miifetti§lik Ziraat mii-

T arlasmi surdiigii ~ift hayvam o
liip yerine hayvan almak mecburi
vetinde kalan ve tarlasma ekecek to
humu olmay1p tohum almak zarureti 
kar&ISlnda bulunan koylii1ere yardtm 
etmek, koye pulluk ve orak, harman 
makineler.i ahnak. ~ibi giizel mak$ad
larla tesekkiil edip bugiin ismen mev· \ 
cud olan Ciinen kiiylerindeki taaviin 
sandtklannm hesabah tetkik edilse. 
yt!lardanberi sandtk borcunu vermi~ 
yenden bore tahsil edilse, sandtk 
meveudu koy muhtarlarmdan ahmp 

1 §a viri ~ehrimize gelml ti t. unun i<:in s· 
tanbul Ziraat Bankasmda bir komisyon 
te§kil edilerek kovanlar mubayaa edile ~ 

1 Ziraat Bankasma yatmlml& olsa, 
koyliiniin ihtiyac ve zarureti amnda 
k1sa bir vade ile kefilli olarak c:;iftc;i~ 
ye verilse, bir ki~i iizerinde boyle yii
larca sand1k paras! kalmasa iyi ya~ 
piimt& olur. 

Koyliiye yard1m etmek ic:;in pek 
yiiksek ve pek g\izel maksad ve ga~ 

' yelerle te§ekktil etmi§ olan mevcud 
, taaviin sand1g1 i§i bundan sonra ol~ 
.' sun vii1.listii bnakilmasm 1 
·~ 

cektir. Bunlarm paras! Ziraat Bankast 

tarafmdan verilecek, koylii bankaya 
borclandmlacaktir. Y akm zamanda a ~ 

ne1hgm T rakyada muhim bir yer alae a~ 
gi timid edilmektedir. 

• •• 
Konyada ekmek fiatlan 

Konya (Hususi) - Konya Belediyesi 
ekmek narkm1 indirdi. Yeni narka go
re ikinci ekmegin kilosu 9, iic;iincii ek
megin kilosu 8,5, balk ekmeginin kilo • 
su da 6,5 kuru§tur. Konyada Belediye
nin tamd1g1 birinci nevi ekmek yoktur. 
Fakat balk ikinci nevi ekmege birinci 
nevi gozile bakmaktad1r. 

Eczacdar Birligi kongresi diin topland1 

Diin tQplanan Eczactlar kongresi miizakerelerinden bir goriiniif 

Eczac1l~r .. B~rligi ko~gresi dun saat I tarafmda ayni cins ilac;larm ayni f.iatla 
14 te Emmonu Halkev1 salonunda top- satilmasmi temin ic;in ilac;lar iizerine 
lanffil§hr. bir klymet takdiri ve olen iki arkada -

Kongre divam riyasetine 1smet se • §In ailelerine yard1m sand1~ tarafm -
c;ilmi§tir. dan yap1lan muavenetin zamamnda ic-

Bundan sonra eski idare heyeti aza • ra edildigi zikredilmektedir. 
lanndan Hasan y1lhk c;ah§ma raporunu Kongrede bu rapor miina.ka§alardan 
okumu~tur. sonra kabul edilmi~tir. 

Raporda eczane sahiblerinin varidati Bundan sonra serbest dileklerde bu -
gayrisafiyelerinden alman agtr vergi - lunulmu§ttir. Bu dilekler meyanmda, 
lerin tenzili ic;in Maliye Vekaletine mii- hastanelerde c;ah~an eczac1lann vazi -
racaat edildigi halde miisbet bir netice yetinin c;ok mii§kiil oldugu meselesi 
elde edilemedigi, miistahzarat iizerine vardtr. 

yapt§tmlan istihlak pullarmm kiic;iil - Bu miizakerelerden sonra intihabata 
tiilmesi igin yaptlan te§ebbiisiin elde gec;ilmi§ ve idare heyetine Arif, Hulki, 
mevcud pullar bittikten sonra istenilen Niyaz·i, 1lhami, Hasan Mehmed, Hiise -
tarz ve §ekilde yaptlaca~, eczane sahib- yin Hiisnii, Mahmud Cevad, Ali Kemal, 
lerinin, kazancma mani olan, aspirin, Asaf ve Nizameddin sec;ilmi§lerdir. Kon 
kinin, eczah pamuk ve saire g.ibi miis - greye son verilmeden evvel Atatlirk, !s
tahzarat satan bakkallarm bu i§ten vaz met iniinii, Sthhat ve tgtimai Muave • 
gec;irilmesi ic;in yap1lan te§ebbiisiin miis net Vekili doktor Refige kongre miina
bet bir netice verdigi, memleketin her sebetile sayg1 telgraflan !rekilini§til". 

I • I I I 

Siyasi icmal 
Habes meselesi ve 

J 

sulh teklifleri 

H abe§ meselesinin hem siyasi, lie~ 
de askeri ehemmiyeti tekrar art 
h. Zecri tedbirlere bakan On' 

sekizler komitesi martm iptidalannda c; 
nevrede toplamp ftalyaya kar~1 zecri te ' 

birlerin artmlmasmt yani italyaya petro 
verilmesini menetmegi ve ltalyan gerniler1' 
nin limanlara kabul edilmemesini miizak~' 
re edecektir. Tam bu mada ftalya 13 )1! 
komitesine yani italya haric olarak rvfl 
letler Cemiyeti meclisine mliracaat ed~l· 
rek ltalyan ~ Habe~ ihtilafmm sulh yoh 1 

hallini gorii§mek istedigini bi~dirdi. ! 
Oniic;ler komitesinin reisi lspanyah ~ 

Madariaga Madridde bulundugund;• 
italyanm ispanya sefiri resmi bir nota 1~ 
kendisinden Cenevreye giderek orada 

muharib devletlerin murahhaslarile ternal 
ve mi.izakerey ba§lamasml istmi§tir. :Mf 
maileyh dahi Onuder bmitesini pask• 

yadan sonra toplanmaga ve iki tarafi 
miiracaatlerini dinlemege ve varacagi n,e' 
tice hakkmda rapor vermege davet etnllf 
tir. 

On'iic;ler komitesi meseleye tekrar -vat; 
yed eylediginden Onsekizler komitesin•' 
toplanmasi tehir edilmi~tir. ,Subatm soli' 
lannda Onsekizler komitesi petrol me& 

nuiyetini vazetmegi gorii~mek iizere toP' 
landlgl zaman ftalya Milletler Cemiy\ 
tin den ve Lokarno misakmdan 1;1kmak 1 

tehdidde bulunarak F ransay1 korkutrn~ 
ve F ransa dahi Oniic;ler komitesinin i~ 
tarafi bir daha sulh miizakerelerinde btl' 
lunmaga davet etmesini teklif etmi~ti. J3 
teklif kabul edildiginden Onsekizler ko' 
mitesinin toplanmasJ ve petrol uzerit11 

memnuiyet koymasl geriye kalm1~ti. . 
ftalya bir defa petrol memnuiyetin~ 

konulmasmi geciktirdikten sonra esas itr 
barile kabul ettigi sulh miizakerelerit11 

ba~hyacag1 yerde bilakis ordusunun biit~D 
kuvvet ve gayretile Habe~lilerin uzerit11 

viiklenmi~ti. Y ar1m mil yon asker ve yu:,· 
lerce tayyare her taraftan Habe~lilerin ll 
zerine hiicum etmi~tir. Bu biiyiik taarul 
Habe~ ordularmi geri atm1~tir. 

Bu harekatm asker! ehemmiyeti Habel 
kuvvetlerini Habe~istanm ortasmda mah' 
sur bir hale getirmek ve haricle alakasJIII 
kesmek ~ayesinin takib edilmesindedit: 
Siyasi ehemmiyeti ise Habe i. tand~ 
F rans1z ve Ingiliz niifuz ve menfaat rfl\tl' 
takalanm i§gal ve her iki devletin civll1' 
daki miistemlekelerini tehdid etmek surd 
tile bu iki biiyiik devleti tazyik maksa 1 

takib edilmesindedir. 

Danakil c;oliinii ge<;erek FranSJZ Sorni: 
lisinin arkasmdaki Sardoda yerle~en 1ta 
yan asker! kuvvetleri F rans1z demiryolll' 
nun en miihim istasyonu olan Diredava{: 
tehdid etmektedir. Sardoda toplanan 1ta. 
yan hava kuvvetleri ise Habe~ lmparat?' 
runun karargah1 Dessie ile memleket!P 
payitahh Adisababayi bombard1man el' 

mislerdir. 
italyanm, sulh tekliflerini vadi hilahn' 

da bildirdikten ba§ka asker! harekatJ soli 
derecede ~iddetlendirmi~ olmas1 Ren .;e 
Avusturya meselelerinin uyandird•ib k•' 
n~tkliga ragmn, !ngilterenin sabnm tukel' 
mi~tir. Diger taraftan lngiliz nufuz rn1n' 
takasmm istilaya ugramas1 ve Sudan bll' 
dudlarmm tehdid edilmesi fngiliz fmpara' 

torlugunun emniyetini miiteessir etmi§ti~ 
lngilterede Siivey~ kanahmn kapahlarll 
ltalya ile !;lark! Afrika arasmdaki miin"' 
kale ve muvasalasmm kesilmesini istiyell 
sesler bugiinlerde c;ok yiikselmi§tir. , 

Fran sa bir taraftan !;lark! AfrikadaJcl 

yerlerinin ve menfaatlerinin tehdid ed~' 
mesinden ve diger taraftan A vrupa polil~' 
kasmda !talyanm kendisile te~riki mesal' 
de bulunmasm1 istediginden sulh miizake' 
relerine ba~lamas1 ic;in Romayi zorlarnii' 

hr. lngiliz efkan umumiyesinin infiall .;e 
F ransanm dostane zorlamast kar§mnd~ 
nihayet ftalya, Milletler Cemiyeti meclisl' 

le temasa girmege li.izum gordii. Y agrnll~ 
mevsimi yakmla~makta oldugundan askefl , e 
harekatm ~;ok zaman devam etmes1tl 
imkan bulunmamas1 da ltalyayJ dii~iin ' 
diirmii~ti.ir. !talya sulh mi.izakereleritle 
art1k taraftar oldugunu anlath. F akat g~' 
yet biiyi.ik bir bedel mukabilinde ve M 
olmazsa i~gali altmdaki yerlerin elinde 
kalmasi ~artile sulha raz1 olaeagmdan ba' 
n~ pek kolay olmtyacakhr. "' 

MUHARREM FEYZI TOGA.1 
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TELGRAF ve TELSiZLE 

T rakya koylerinde 

Sovyet Rusyadan 
Yazan: Nadir Nadi ROportajlar 

3 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Hayal olup giden istiklal! Alman meclisi «hiiyiikAI
manya» y1 temsil edecek General Kaz1m Dirik, 

koyleri hirer hirer dola
~rak tetkik~t yap1yor 

Arz --- ve taleb kanunu :-
fE5} ugiin ba~ka bir siitunda, gec;en 
(,g) kanuusanide, Suriyede vukubu· 

Ian kanh miicadelelerin tafsilah• 
m okuyacaksmiz. Bir ay miiddetle Suriye· 
liler, F ransiZlara kar~I, ba§ka silahlan 
olmadigl ic;in sapanta§l sava§I yapml§' 
lardu. 

Alman hududlar1 i~indeki 
diinyadaki 100 milyon 

Ray,tag, yaln1z 
Almanlarm degil, 

Alman1n miimessili olacakm1'! 

Pehlivankoyli 4 (Hususi) - Umumi 
Mlifetti§ General Kaz1m Dirik dun sa
bah lizeri Havsa nahiyesi ve bu nahiye
deki Koca Mimar Sinamn eseri olan 
Kervansaray lizerinde tetkikler yap • 
tiktan ve laztm gelen emirleri verdik • 
ten sonra Necatiye, Nasib, Yusuf, Bu
runsuz, Kumk6y, H1dJrca koylerine ug
nyarak tetkikler yapmt§, k6yliiyli din
lemi~ ve onlarla konu§malarda bulun -
mu§lardtr. 

Proletaryan1n diktatorliigii, devlet mefhumunu 
ortadan kald1ran bir merhale olabilecek mi? 

13-

Berlin 5 (A.A.) - Yeni Ray§tagda \ birle~mesi) taraftar1 oldugu hahrlah • 
Alman hududlan haricindeki Alman hyor. 

Marx ve Engels' e gore ( devlet haki • 
miyet) i, kapitalist istihsal sistemine bagh 
bir cebir vasitasidtr. 

Mii~terek istihsal sisteminde devlet te, 
onun hakimiyeti de tarihe kan§mJ§ hirer 

masaldtrlar. 
0 halde, bugiin Rusyada, her yerde ol-

1rk1 ziimrelerine mensub ve diger Av • Rayi§tagda 3 Avustuyah vardtr. Bun
rupa devletleri tebaa.sm?an be§ sayla • lar Viyana Nazi partisi eski §efi Alfred 
vm bulunmas1 Nazi z1mamdarl~nnm, Eduard Fraunfeld, Avusturya lejyonu 
yeni Alman meclisini yalmz 67 rn1lyonu kumandam olup Dolfiisiin katlinden 
memleket hududlar.1 io;;i~de ~a§aya_n 100 sonra Avusturyayt terkeden Hermann 
milyon n~f,sluk btr millet! _temstl e. ~ Roschny ve Avusturya Nazi partisi es
den • biiy~k Al~any~· n~n ilk ~e~hsi ki meclis §efi olan Alfred Proksehtir. 
haline getlrmek tsted1klen kanaatm1 u- M 1. t ,.. k k t b 'k' Al d kt d ec IS e "'e oslova e aast 1 1 -

Ogleden sonra da Kaymakam Sa -
racla birlikte ki:iylimlizli §ereflendir • 
mi~lerdir. 

Mekteb talebeleri, memurlar ve bii • 
tiin k6y halk1 tarafmdan ic;ten gelen 
canh bir baghhk, sayg1 ve sevincle kar
~!lanmi§lardir. Ki:iylimlizde daha once • 
den yap1lmas1 istenilen Ki:iy parkmi, 
Mehmedcik amdnu, havuz, su i§lerini, 
kaye 6rnek fidanhg1, 6rnek an sandtk
lanm, tavuk kiimeslerini, dikilen c;am 
ve selvi agaclanm hirer hirer tetkik et
mi§ler ve yapllan i§lerden memnun kal
ml§lardtr. 

dugundan daha biiyiik bir ha~metle ba~m1 
kald1ran ( devlet hakimiyet) ini nastl izah 

edebiliriz? 

yalist partisinin iic; ktsma aynlmasm • 
dan evvel bu partinin hakiki banisi o
lan Rudolf Yung ve Hans Krobstur. 

yan trma a .1rt. birlik reisi H . . 1. man vard1r ki onlar da nasyonal • sos • 
Pangermams ems1e m 

bu meb'uslar a asmda bulunmas1 yeni 
meclisin mahiyetini gi:istermektedir. Bu 
birtl~in (biitiin diinyadaki Almanlarm 
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Hukuk~ulartn 

diinkii kongresi 

Yunan 

biiyiik 

ordusunun 

manevrasi 
~ 

Hukuk ilmi yayma kuru- Hava ve deniz kuvvetleri 
mu Ankarada topland1 de manevra yapacak 

Ankara 5 (Telefonla) - Hukuk n • 
mini yayma kurumu y1lhk toplantlsm1 
buglin Ankarada Halkevinde yaptl. 
Toplanttda Adilye Vekili $iikrli Sara . 
coglu, hukuk~u meb.uslar, profesorler, 
avukatlar ve glizide bir kalabahk bu -
lundu. 

Reislige- Fahri sec;ildikten sonra idare 
heyeti raporu okundu. Raporda kuru -
mun ge9en yll 158 azas1 oldugu halde 
buglin 248 azas1 bulundugu zikredil • 
mekte idi. Kurum bir y1l ic;inde 18 umu
mi konferans vermi§, halka mahsus ol
mak iizere radyoda aynca 30 konferans 
tertib etmi§tir. istanbul • Ankara Hu • 
kuk Fakliltelerile siyasal bilgiler oku
lasmdan istenen idare, medeniye, ce • 
za hukuku mezunlanndan hirer tanesi 
se9ilerek §imd1lik yalmz yiiksek mek· 
teb talebesine mahsus olmak lizere bir 
miisahaka imtiham a<;Ilmt§tlr. Bunlar
dan birinci gelenlere 50 lirahk miikafat 
verileccktir. 

talfrf' ne_vctJ raporu kabul edildikten 
sonra eski idare heyeti tekrar se9ildi ve 
biiyiiklere tazim telgraflan c;ekilmesine 
karar verilerek kongre dajhld1. 

Amerikadaki iran 

Atina 5 (Hususi) - Hayli zamandan
beri program! hazulanmakta olan do
nanma ve tayyarelerin mii§terek rna • 
nevrasma pazartesi giinii ba!ilanacakhr. 
Donanma kumandanhg1 emrine alti tay
yareden miirekkeb bir filo verilmi§tir. 

General Metaksas vakit vakit bu 
manevralarda haztr bulunacakhr. 

Amerihadahi Yunanltlarrn 
ziyareti 

Atina 5 (Hususi) - Amerikadaki Yu· 
nanhlardan miirekkeb be§ yliz ki§ilik 
bir kafile Yunanistam ziyaret maksa -
dile bu sabah Pireye gelmi§lerdir. 

Kral ve V eliahdin aeyahati 
Atina 5 (Hususi) - Kral, beraberin • 

de Veliahd bulundugu halde dun ak • 
§am Mesoloneziye hareket etmi§tir. 
Kral burada yap1lacak olan istiklal §en
liklerinde haztr bulunduktan sonra ya
rm Atinaya avdet edecektir. 

Gazetelerin keailmiyen 
miinaka,alarr 

Atina 5 (Hususi) - Liderler mecli -
sinin Yunanistanm harici i§lerine dair 
olan miizakereyi vesile ittihaz eden ~a
zt gazetelerde bu siyasete dair yap1lan 
mlinaka§alarm memleketin menfaatle • 
rine zarar verdigi io;;in bu tarzda ne§ -memurlar1 • riyata devam edilmemesi Ba§vekaletc;e 
istenmi§ti. Gazeteler ise, bu miinaka -
§alarmda Mla devam etmekte olduk -
lanndan Ba§vekil bu gibi ne§riyatm ke
silmesini tekrar rica etmi§tir. 

Tahrana gelmek iizere 
vazifelerinden ayrthyor 

Anti V enizelistlerin tenhidi 

Ekilecek olan muhtelif tohumlar, mey 
va fidanlan lizerinde k6yliiye direktif· 
ler vermi§ler, bu meseleden sonr.a ko: 
ylin pehlivanlan tarafmdan tertlb edt
len pehlivan glirel§erinde bulunmu§ 

lard1r. 
General Dirik, k6yliinlin istek v_e 

miiracaati lizerine gece koyiimiizde ml· 
safir edilmi§lerdir. Gece koy kona~n~_da 
toplanan alakadarlar kar~1smda -~oyu • 
mliz biit9esini tetkik etmi§ler, but9ede
ki yap1lacak i§ler lizerinde konu§malar 
ve bu hususlarda da gereken direktifler 
vermi§lerdir. 

Halk umumi Miifetti~in koyi.imi.izde 
kah§lD~ 90k sevinmi§tir. Sabahl_~yi~ ~.a
at sekizde yaya olarak Uzunkoprunun 
koyiimiize yanm saat mesafede bulu -
nan Akarca koyline gitmi§ler, orada da 
tetkikat yaparak koylii ile has~ihaller: 
de bulunmu§lardir. General Kaztm Dt
rik buradan trene binmek iizere tekrar 
k6ylimilze donmii§tlir. 

Koy avc1 ve giire§9ilerile futbol ku • 
rumlanm gezerek spor i§lerimizi de tet
kik etmi§ler ve yaptlacak i§ler iizerinde 
notlar alarak trene binmi§ler, blitlin 
koy halk1 tarafmdan ugurlan~J~lardi~. 

Alpulluya giden General Dmk, Du
giinciller, Sinanh, Mandli·a ki:iylerine; de 
ul!nyarak Hayreboluya gideceklerdir. 

lspanyol lideri mahkum oldu 
Madrid 5 (A.A.) - Birka9 giin evvel 

iki hafta hapse mahkum edilmi§ olan 
ispanyol fa§ist partisi lideri Pri~o Di
rivera, partisinin programma a1d be -
yannameler ne§rettiginden iki ay hapse 
mahkum edilmi§tir. 

Ab~ poligonu ac;tldt 
Ankara 5 (Telefonla) - !nhisarlar i

daresi tarafmdan kurulan atl§ poligonu 
buj.!iin merasimle ac;IldL 

Ziraat ve Hukuk talebeleri 

Gene Marx, bu sua! iizerinde fazla 
yorulmamJza vakit buakmtyor. Onun na
zariyelerine gore vaziyeti ~oyle gormemiz 
dogru olur: 

Bugiin Rusyada devlet dedigimiz :jey, 
gayrihukuki (extra - juridique) bir s1mf 
diktatorliigiinden ba~ka bir§ey degildir. 
lhtilal tarihinde bu diktatorliik, devlet 
mefhumunu ortadan kald1ran bir gec;id 
devresi, bir merhaledir. 

Daha Lenin zamanmda, bu devrenm 
uzun, ~;ok uzun (belki amlarca) siirecegi 

anla$tlmt§h. 

"'"'"' 
Rusyadaki diktatorliigii, diger dikta • 

torliiklerden veya devletlerden ay1ran va
s1f hepimizin bildigimiz gibi bunlardan 
birincisinin ekonomi politik sahasmda 
yapllgi ve yapmaya c;ah~tigt inkiiablar • 

dJr. 
Fa kat tetkiki mevzuumun haricinde ka-

lan bu inkJlablann arasmda hayat, her 
yerde oldugu p;ibi ak1p p;idiyor. Onu ye
ni mecrasmda saglamla~t1rmak istiyen 
autoritenin biitiin gayretine ragm<::n ho· 
mo ekonomikus ezeli ihtiyaclan ve ihtiras· 
larile kar~1m1zda smtlyor. 

A~agtki satular, dikkatsiz bir baki~lD 
lie; be~giin ic;inde tophyacagl canh misal· 

lerdir. 
~"'I(. 

Rublenin k1ymeti. 
Memleket d1~mda rublenin fiat! s1f1r • 

d1r. Memleket ic;inde iki tiirlii ruble var: 

Resmi ruble. 

J(ara borsa rublesi. 
k;5rni ruble, kar§Jhgi olmadigi halde 

altm fiatma tesbit edilen, fakat hakikatte 
kagtdm i~ini goren bir parad1r. 

Boyle rublelerden be~ tanesi bir dolar 

eder. 
Dovizlerini bankada bozdurduktan 

sonra herhangi bir otelde bir bardak li
monata ken bir yabancJ hesabm1 verir
ken, garsonun be~ ruble istedigini duyun· 
ca hayretler ic;inde kalJYor. 

Resmi kura nazaran be~ ruble eden 
dolar, kara borsa dedikleri gizli yerlerde 
elli altm1~ rubleye kadar yiikseliyor. 

Neden? 

pan T orksin dedikleri magazalar var. 
Kooperatiflere nazaran daha iyi ve daha 
c;e&idli mal bulunduran T orksinler bi.iyiik 
bir rag bet !'loriiyorlar. Fa kat buralarda 
ruble kabul edilmedigi i<;in, halk doviz 
anyor ve k1ymeti be~ ruble olarak tesbit 
edilen bir dolara mukabil elli, altmJ§ rub· 
leyi sevine sevine veriyor. 

Maamafih Rus parasm1 saglamla~hr· 
maga c;ah~an Sovyet hiikumeti seneler· 
denberi devam eden bu hale bir nihayet 
vermek iizeredir. Y akmda T orksinlerin 
kapatilacagmi ve kooperatiflerin her ih
tiyaca cevab verebilecek bir dereceye ge
tirileceklerini duyuyorum. 

'f.¥1(. 

!Jim adamlan, bilhassa miitehassts 
doktorlar, muayyen hastanelerde muay • 
yen vazifelere yerle~tirilmi~ olduklan hal
de- &ohretleri ve ihhsaslan dolayisile· c;ok 
aramyorlar. 

Bunlar, i~leri haricinde c;ah~maktan 
menedilemiyorlar. 

1derinde, ayda on, on be, bin ruble 
kazananlan oluyormu~. 

If. 'f. 'f. 

Berber, garson gibi kiic;iik san' at erba
bJ, devletin kontrolu altmda ayn ayn te· 
~ekkiiller halinde c;ah&trlar. Bunlara ba§· 
lannda bulunanlar tarafmdan herhangi 
bir yerde bir i~ verilir. Kazancm taksimin
de miisavat usulii esas tutuluyor. 

Fa kat oyle yerler var ki oralarda me
sela muayyen berber iicretinden maada, 
bolca bah§i~ almak ta miimkiindiir: Hali.i 
vakti yerinde olanlarm oturduklan ma
halleler: biiyiik oteller .. Kazancm taksi
mi, vasati on ruble getiriyorsa, sade bah
~i~ olarak giinde yirmi ruble toplamak 
kabil oluyormu~. 

Berberler ve p;arsonlar bu gibi yerlere 
gitmege can atarlarmJ~. 

"'"'"' Biiyiik sanayi miiesseseleri, iyi ~;ah~an 
i§c;ilere miikafat olarak bedava tiyatro 
bileti veriyorlar. 

Bu yi.izden tiyatrolarda yer bulmak 
c;:ok giic; oluyor. 

Fa kat i~c;ilerin bir ktsmi tiyatroya git
mektense, biletlerini satmay1 tercih ediyor
lar. 

Hemen her ak~am gordiim: Oyun ~a
atlerinde, tiyatro binasmm oniinii bir borsa 
meydanma benzetebiliriz. 0 giinkii ka -
labahga gore bir bilet, hakiki fiatmm iki 
misline kadar sahlabiliyor. 

Tiyatronun ba~lama saati yakla~tJkc;a, 
sahlmtyan biletlerin fiat! da yava~ yava~ 
dii§iiyor. Maamafih bir biletin, hakiki 
k1ymetinden daha ucuza satJldigi §imdiye 
kadar vaki olmamt~. 

Tanka kar§I ta§la yap1lan bu c;arpi§· 
malarm sebebi malum. Biiyiik Harbden 
evvel, Suriyeye goz koymu~ olan F ransa, 
Suriyelileri Osmanh lmparatorluguna 
kar~1 tahrik edip dururdu; tebaas1 bulun· 
duklan devlete kar§J ayaklanmalan ic;in 
onlara bol para ve bol vaid verdi. Niha
yet, Biiyiik Harbde, Suriye fngiliz ordu· 
sunun eline g;e<;ti, lngilizler, bir hayli mii~· 
kiilat c;Ikard1ktan sonra, Suriyeyi F ranstz• 
lara teslim ettiler. Suriye halk1 istiklal 
yerine F rans1z esaret boyundurugunun 

boyunlanna vuruldugunu goriince ayak· 
Iandt. Suriyeliler, bu defa, evvelce Fran· 
sJZlardan ald1klan bol para ile bol vaid 
yerine bol kur§un ve bol giille yediler. 
Ak1llan ba~lanna geldi amma i~ i~ten 
gec;tikten sonra ... 

Son defa, Mmrhlarm lngiltereye kar§I 
ayaklanmast, Suriyelileri de F ransaya 
kar~1 ayaklandirdi. Suriyelileri, istiklal is
temege sevkeden ve F ransaya kar~1 isyan 
ettiren sebebler arasmda, F ranstz gaze· 
telerine nazaran, F rans1z kumpanyalan• 
mn Suriyeyi merhametsizce istismar etme· 
Jeri de vardtr. Anla~Ii1yor ki F ransa, Su· 
riyelileri Osmanh saltanatma kar~1 isyan 
ettirmek ic;in vaktile gizli gizli verdigi 
paralan, ~imdi bu suretle odetmeyi muva• 
f1k ~~:ormii§ ... V aktile o F rans1z paralanm 
alan Suriyeliler, bu hareketlerile yurdda~
lanna fena bir bore buakmakta oldukla· 
nm ve Suriyenin bunu faizi miirekkeble 
odiyecegini dii~iinmeliydiler amma nasilsa 
dii~iinmemi~ler ... 

F akat bizim yazmak istedigimiz nokta 
~udur: Suriye halk1, pek hakh olarak is• 
tiklal istedigi zaman kar§Ismda, hi~ ol· 
mazsa kendisini, bir miistemleke gibi is
tismar eden F rans1zlan bulsayd1 neyse ... 
Hay1r, gene kendileri gibi ve kendilerin· 
den daha fazla somiiriilen somiirge asker• 
lerini bul\lyor: Cezayirliler, T unuslular, 
Senegalliler, F ashlar, Hindi~inililer, 
Malga$lar ve nihayet Cerkesler ... 

Samhlann sapanta§lanna kur§unla 
mukabele edenler arasmda, Suriyeliler 
gibi Arab olan ve Suriyeliler p;ibi F rans1z 
hakimiyeti altmda ya§Iyan Cezayirliler, 
T unuslular ve F ashlar da var. Elele ve· 
rip kurtulmaga c;ah§acaklan sanllan bu 
Arablar, birbirlerine kur~un atmakta de· 
vam ettikc;e istiklal elbette bir hayal 0 • 

\up gider. 

Bogazlari tahkim etmi~iz 
(Ba,taralr 1 inci aahilede) 

at1 iizerinde derin tesirler uyandnmi~hr. 
T ahran 5 (A.A.) - lramn Amerika 

Birle§ik devletleri nezdindeki elc;iliP;ile 
konsolosluklanmn kapat!lmasi hakkmda 
Pars aians1 a~agtdaki tavzihi vermege sa· 
lahiyettardu. 

Atina 5 (Hususi) - Hlirriyetperver 
partisile komlinistlerin yaptlgt itilaf • 
namenin if§a edilmesi ortaya yeni bir 
siyasi hadise 91karm1§hr. Antivenize -
list partileri Hlirriyetperverlerin bu 
hareketini tenkid etmektedirler. 

.kongresi 
Ankara 5 (Telefonla) - Buglin Zira

at ve Hukuk Talebe cemiyetleri kon • 
~releri ayn ayn toplandL 

Bunun sebeblerinden en mi.ihimmi hal
km dovize kar~1 duydugu ihtiyacdir. 
Ruble iizerine sat1~ yapan kooperatifler· 
den maada bir .de doviz lizerine sat1~ ya· 

Rus halkmm kalbinde, tiyatroya kar~I 
c;arpan sev~~:iyi hissettikten sonra buna ko-

Hemen biitiin ltalyan gazeteleri, Turlt 
hiikumetinin Lozan muahedesinin askeri 
ahkammi §imdiden feshettigini ve <;anak· 
kale, Marmara ve lstanbul bogazlan 
mmtakalanmn tahkimi i<;in serbestisini ta

mamen kazandigmi yazmaktadular. Rekton polisi, bundan birka<; zaman 
evvel. 1ran elc;isi M. Gaffar Calah oto • 
mobilini fazla hJZh siirmek bahanesile 
tevkif eylemi ti. Elc;inin kendisinin kim 
oldug~nu bildirmesine ve otomobilin el<;i
lige aJd oldugunu soylemesine ragmen, 
polis buna hi<;bir ehemmiyet vermemi~ ve 
M. Gaffar Calahn siyasi masuniyetine 
bakmadan hakkmda fena bir lisan kullan· 
tnJ~tlr. 

Bu hadiseler ilzerine bazi Amerikan 
p;azeteleri .t:a.n milleti hakkmda tezlil e· 
dici ve inctl!cJ. Yaz1lar yazm1~lardu. Ayni 
zamanda A Va~m.gton D1~ hleri dairesi de 
fran hiikumehnm tarziye talebine tatmin· 
kar bir kar~1bk verrnemi~tir. 

Parlamento a91hr a91lmaz ba§ta 1sla -
hat91 Ahali partisi lideri Rallis olmak li· 
zere parlamento reisi ve Hiirriyetper -
ver partisi lideri Sofulise blitlin Anti
venizelist partileri takbih reyi vere • 
cektir. 

Rio de J aneiroda bir vali tevkif 
edildi 

Rio de Janeiro 5 (A.A.) - Rio valisi 
Ernesto komlinist tah~atma kan§tl -
gmdan dolay1 diin gece tevkif edilmi§tir 

Action Fran\aise taraftarlan · 
nm miiracaatini temyiz reddetti 

Paris 5 (A.A.) - ~urayi Devlet, Leon 
Bluma yaprlan tecavliz netice~inde il · 
ga edilen Action Fran9aise birligi er -
kanmm bu ilga karanm temyiz etmek 
iizere yaptJklan miiracaati reddetmi§tir. 

tzmir panaymndaki Trakya 
paviyonu daimi olacak 

Edirne 5 (A.A.) - Trakyada yer · 

le~en goc;menlere veril~esi .. ~~r~rla~tmla~ 
1 000 araba ile 4 • 5 bm okuzun sat!~ a 
' · · d d n lmma emri valilere verilm1~ ve ~~m. 1 e 

hazuhklara ba~lanmi§tlr. Miiteahhtdlere 
ihale olunan pulluklann da temmuz aym· 
da arkas1 ahnmi~ olacaktlf. 

U zunkopriide kozacthk 
kursu ac;tlacak 

Edirne 5 (A.A.) - Bu ay i<;inde U
zunkopriide bir kozacihk kursu ac;tlmast 
kararla§tlnlmi$, alakadar memurlar b.u -
nun ic;in emir almi$ ve Ziraat B~kanh~~::r· 
dan tahsisat gelmi§tir. Koza firmal~n e 
ihnak fmnlan iizerinde bilhassa bugun • 
• --le hararetle ~;ah~tlmaktad1r. 
Bir !ngiliz gazetecisi 1talyadan 

layca inamyoruz. · 
NADIR NADI 

Dagc1hk kuliibiinde giizel bir konser verildi 

l 
Bu gazetelerden T evere, Lozan mua • 

hcdesinin askeri maddelerini feshettigi • 

mizden, fakat gerek sulhta, gerekse barb· 
dP. Bogazlan harb gemilerine serbest b1· 
rakacagJmlZJ Milletler Cemiyetine kar§l 

taahhiid ettigimizi kaydetmektedir. 
Bu karar ve hareketimizin biiyiik bir 

hayret uyandird1gmt soyliyen La Stampa 
gazetesi Bogazlar i§ine tahsis ettigi uzun 
bir yaz1da ezciimJe §UnJan soy)emekte • 
dir: 

«Bu Bogazlarda seyriisefer serbest -
ligi meselesi pek miihimdir. Unutmama • 
hdu ki Tiirkiye, bu son seksen sene i<;in· 
de, harb veya harb tehdidi kar~Jsmda, 
dort defa Bogazlan kapatmt§hr. Ve i~a· 
ret edelim ki, Tiirkiyenin Bogazlan tan
kimi hakkmda yaphgl son taleb, 1ngil • 

Bu sebeblerden dolayJ Iran hiikumeti 
Amerika Birle~ik devle~lerindeki biitii~ 
siyasi memu~laril~ konsoloslanm, han 
hakkmda tah~Ir edici bir tamharekete da· 
ha fatla $ahJd olmamalan ic;in, geri c;a· 
gJrmaga karar vermi§tir. 

Amerika yeni bir tayyare 
gemisi yaph c;tkanldt Konseri verenler .. terenin Akdeniz devletlerinden bir te • 

caviize ugramas1 ihtimali kar§Ismda, iste• 
mi~ oldugu yard1m dolaytsile ileri siiriil· 
mii~tiir.» 

!ran rnaslahatgilzan, Iran ticaret ata
eesi ve lranm N evyork kons"\osu obiir 
giin Tahrana .gelmek ilzere Amerikayi 
terkedeceklerdtr. 

tzmirde lik ma~lan 
fzmir 5 (Hu~us~) - Lik ma~lanna 

bugiin devam e~Jldi. hmirspor, Sarkspo
ru 4 • 0, Dernmpor, Bornovayi 2 • I, 
~ltmordu da Alta~~ 4 - 3 yendiler. 

Trakya go~menlerine 
yar(hm edilecek 

Edirne 5 (A.A.) - ArsiUiusal hmir 
Panaymnda Trakya paviyonu giizel bir 
yer alacak ve bu yer daimi olmak iizer 
yapilacakttr. Paviyonun dekorasyon i~leri 
Ankarada ~imdiden hamlammya ba~la • 
mi~hr. Trakyanm biitiin mahsulleri tek _ 
nige gore uygun ambalai altmda hamla
narak paviyonda yer alacakhr . 

Trakya vilayetleri, belediyeleri ve koy 
odalan bu i~ ic;in biitc;elerine miinasib 
milttarda para koymu~lardtr. 

New- Port cAmerika. 5 (A.A.) - 17 
bin tonluk Yorktown tayyare gemtsi 
buglin denize indirilmi§tir. Bu gemi 
Ruzvelt idaresi zamanmda denize indi
rilen ilk gemidir. 

Roma 5 (A.A.) - Daily Heraldi.n Ro· 
ma muhabiri MaltJZ Giglio, mezk~r ga~ 
zetenin italyan makamatl aleyhmde.k: 
hath hareketinden dolay1 hudud hancl 

edilmi11tir. 

Dagc1hk kuliibiiniin, beklenen biiyiik 
konseri ve gece eglencesi, evvelki ak~am, 
kul iibiin T aksimdeki merkezinde veri! • 
mi§tir. Biiyiik bir dinle~ici kiitlesi toph • 

yan konsere, profesor Liko Amar ile pi
yanist F erdi von $tatser tarafmdan o;;a -
!man <;aykovskinin Medinasyonile ba§ • 
lanmi§hr. Medinasyondan sonra Dovork, 
Sarosat, $open, Alboniz, Smetana ve 
Lisztten parc;alar <;ahnmi~tJr. Bilhassa 
profesor Liko Amar ile piyanist F erdi 
von ~tatser tarafmdan c;ahnan Zigeu • 
nerwesen Serosatm nammdaki parc;a ile 
F erdi von ~tatserin yalmz <;aldigl Lisztin 
La Kampanella nammdaki par<;asi ve 
gene F erdi ile k1ymetli san' atkanm1z 
Mes'ud Cemil tarafmdan c;alman Sonate 
fa dies mineur par<;alan derin bir heye
canla dinlenilmi§, san' atkarlar uzun uzun 
alki~Ianmi~l ardtr. 

Son olarak c;alman Cemal Re~idin 
(San Zeybek) i de biiyiik bir zevkle 
dinlendikten sonra konsere nihayet ve • 
rilmi§, gece eglencesi ba§lamt§hr. Eglence 
saat lio;;e kadar devam etmi§tir. Davet -
lilerle misafirler, ho§ bir gece ge<;Irmi§ -
lerdir. 

Lavaro F a§ista gazetesi de Tiirkiye, 
Akdenizde bir ihtilaf zuhurunda yard1 • 
mm1 vadettiginden dolayi lngilterenin 

Bogazlann senelerdenberi 1hraz ettlgl 
tahkimi i§ine taraftar bulundugunu, Tiir· 
kiyenin buna mukabil, sulh ve harb za· 

manmda ecnebi gemilerin Bogazlardan 
murur serbestligini temin edecegini bildir· 
digini yazmaktadu. 

Bulgar gazeteleri de Bogazlar i§ini 
hususi bir alaka ile takib etmektedirler. 

Mir gazetesi Bogazlardaki gayriaske

ri mmtakanm ilgast hususundaki te§eb • 
biislerimizi mevzuu bahsederek Bogaz • 
!ann tahkimi, yabanc1 bir topragm i§gali 
olmadigl i<;in memleketimizin bir giin bu 
arzusunda muvaffak olacagmi ~iiphes1z 
gormekte e lngilterenin Bogazlann tah· 
k:mi i§ine taraftar goriindiigi.inii s<iyle -
mektedir. 
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J~I~POI.iSTEI Rumen misafirlerimiz :~~: 0 kad1n1 tanimiyorum ' ~ . & 77 ~ .. 
\\:~:====z::::===== Orhan Rahmi Gokqe Balattaki feel kaza Diin Biikre,ten 30 saylav ve 73 Universit talebesi r Bu ak$amki progra~ 

Direksiyonda oturan gene erkegin m- Gozlerin bir omrii tazeliyecek kadar 
8

. k t b•• .. geldi, biiyiik tezahiiratla karsdand1 \-=sT:.A.;:;;NB:....::.;:UL.:.:.:: ~--~_.::~-
tmda bei renkte bir siiveter vardt. Kuvvet- canh ve parlaktt. Dudaklann, gene eskisi Ir ~OCU 0 0 USUD ' 17 universiteden naktl. inkuao der~ 
li kollanm dirseklerine kadar stvamt~tl. gibi temiz ve mes'ud, giiliiyordu. Simdi I d k I k ••1d•• Esad Bozkurd • 18 dans muslkisi - 19 ll~ 
Ba~1 ve ipekli gomleginin yakast a<,;tktt. ise, par<;alanmt~. kolu kanadt kmlmt~. a bn a a ara 0 U . 'berler - 19,15 oda musiktst <plakl - 1~. 
Sa,.Jari, haft'£ haft'f uru•uyordu. kanlt bt'r ku"lresin!. Dudaklanndan kan konferans: Halkevl tetklklerlnln kiiltiir f\'J 

" .. • .,. Evvelki giin, Fenerde 16 ya§larmda ktmmdan ehemmiyet l. i stanbul Konse , 
y anmda, gene bir kadm oturuyordu. SIZiyor Ayten!. bir c;ocugun oliimile neticelenen feci bir tuan Dlrektorii Yusuf Ziya Demirclo~lU t• 

Gozleri a<;tk bir denizin temiz, sonsuz en- Sevgi]im, soyle, kalk ta soyle!. Anhyo- otobiis kazasl olmU§tur. 20,30 stlidyo orkestralan • 21 ,30 son hall! 
ginlerini andmyordu. Dalgah, a<;Ik kum- rum ki, oliimiin miithi~ oldu v <;ok tsllrab Vak'a §iiyle cereyan etmi§tir: le~aat 22 den sonra Anadolu AjansJIIil' 
ral sa<;h ba~m1, erkegin omzuna daya - c;ektin .. 0 dakikada beni ara In, beni Saat 16 raddelerinde Balatta Dibek gazetelere mahsus havadis servisl verU se 
mt~b. Dudaklan, k1rmtzi, toplu bir <;i<;ek c;ag1rdm m1 Ayten I caddesini takiben Eyiibsultana gitmek - cektlr. m 

· 'b' d' Sen ururumdan yuvarlamrken, ben de k' 327 VIYANA: •. gon<;es1 g1 IY 1. .. te olan §Ofor Rtzamn idaresinde 1 18,30 plyano _ 18,50 muhtell! _ 20 ll•, 
Giiliiyordu. Bu, yan uykuda, yan evimizde <;ocugumuzla oynuyordum. Co- sayllt otobiis, Eyiibsultan istikametin - berler ve saire _ 21 ,05 nakil (Grazdanl . 

zevkte beliren hayal ve baytlma ile ka- cugumuz, biran i~;in, durdu ve hi<; sebeb den gelmekte olan bir kamyonun ar - 22 ,25 e~lenccll muslkl - 23 haberler - :~tot 
O§Ik bir giilii§tii I Cok mes'ud goriiniiyor~ yokken: kasmdan athyan 16 ya§mdaki 9oelom se~~n<i.i";~· 
du. ' - Annem I t isminde bir c;ocuga c;arpml§ ve otobii - 19 mar~ ve opera pariialan - 20,HI plY!: n 

Kii!;iik spor otomobil, tav§an siiratile Diye bag1rd1... §le, o dakika, sen, siin arka tekerlegi c;ocugun karnmm ii- no • 20.45 aktliallte - 21 ,10 ilkbahar !iS' 
brmanan c;elik kabuklu bir mahluku an - bir m;urum dibindeydin.. lnan Ayten, zerinden gec;erek kendisini tamamtle k1Jan <Lautal _ 22,20 Lirik piyes: cf..!s' m 
dmyordu. Dagm tepesine dogru yiiksel- sevgilim inan, bu, boyle oldu. ezmi§tir. c;ocuk hastaneye kaldmlma- K("'-usb:. • 23 haberler - 23 ·30 piyano • ke!TI 
d'k b k I kl . Daha do"rt ou"n evvel·. ..,u ert, :Suman. Brahms). g 1 c;e, riizgar a§ a a§Jyor, go enn ay~ ... ga vakit kalmadan kaza yerinde olmii§- BUDAPE$TE: 
d 1 ¥ t I d mlann taze - Cok mes'udum! t" 1tl m 

m Igl ar Iyor, yama<; ar a <;a ur. Dun 1elirimize gelen Romanyalt talebeler kendilerini 18,30 Macar sark1lan • 20 plA.k - Z • d 
havast dalgalamyordu. A§ag1da, dereler Diyordun. Neden yapbn bunu Ayten, <:!ofor Rtza yakalanm1.: ve hakkmda k l l l b' d Stiidyo plyesi _ 22.50 Konf. - 22 ,30 orkeS' 

~ -s arft tyan ar a tr ara a d ~arkt soyliiyordu... neden?.. Evet, zaman geldi de ben, seni kanuni muameleye ba§lanmt§hr. Bu _ tra <Haydn, Glazunov, Rozsa). li 
- F ehmi! incittim, ktrdtm. Seni dii~iinmedim. F akat giin Adliyeye teslim edilecektir. Dun iigleden sonra Romanya vapurile men gencleri iki memleket dostlugu ve BUKRES: 
- ;\yten !. senin de ruhunda bir c;atlak varmi~ ki, o- KAI\IYONDAN ATLIYAYIM DER • §ehrimize 30 Rumen saylavile 73 Ru - gencligi §erefine (ya~a ve horra) diye 13 - 15.10 plak ve haberler _ 18.15 plait: d 

I l 1 men talebesi g lm' tt'r Bu k f'l bag"rrmt"lardtr. 19.15 hafif muslki - 20,20 konserin de19 
- Seni seviyorum .. Kalbim o kadar radan ka<;tm ve ka<;t~m bir o lime rna 0 - KF.~ - Diin saat 18 de Hiirriyetiebe - e I§ · • a 1 eye ay- " mt _ 21,25 oda musiklsi !Brahms) _ 22.! 

dolu ·- 0 kadar mes'ud kt·... d d ' nca 30 ki§ilik bir Rumen turist kafilesi Romanyah talebeler vapurdan <;tk - k 1 22 45 d 1. k t ~ ... u. ~ tye tepesi arkasmdaki tu~la harma - · ~ar 1 ar - . man om or es ras1 -
kl 

5 de iltihak etmi§ bulunmaktadtr. hktan sonra yaya olarak Istanbul tara-- Beni •Imarhyorsun Ayten.. Beni Ben bir kocayd1m. A~1 a koca arasm- mnda oturan bek,..i Ahmedin ogvlu 0 _ konser nakll - 24 konserln devamt. 
' ~ " Hususi mahiyette olarak seyahat e - fma gec;mi§lerdir. Siileymaniye, Beya- c 

delirtiyorsun... da elbette bir fark vardlf. A§tk, hele evli mer harmandan tugla yiikliyerek $i~- den Rumen saylavlarl Rumen Meb'u - ztd, Sultanahmed camilerile ba.,ta Aya- LONDRA [Regional]: 
k k k · •v · · -s 17.05 orkestra konserl - 18.05 konser ' n 

Kadm ona biraz daha sokuldu. Giine~. kadma a~tk bir er e • anca sevt~ligl gim- liye gitmekte olan ve heniiz zabttaca san meclisi direktiirii Diragolineskonun sofya oldugu halde miizeleri gezmi~ - 18,35 Qingene muslkisl _ 19,20 ~ocuklat1 
nihayetsiz goriinen bir uzakhii;m etekle~ ler i.;;in iyidir, giizeldir, cazibelidir, sevim- numarast tesbit edilemiyen bir kamyo- riyasetinde seyahat etmektedirler. lerdir. 7-amant _ 20.05 havadi.~ _ 20 .35 konser 
rinde kiPkmmzt bir daire haline gelmi~- lidir, zekidir, vefakar, kahraman ve alice- nun iizerine binmi~ fakat, bir miiddet Rumen talebesinin ba~kam da, Bilk- Rumen meb'uslan da gene bir kafile 21 ,20 mus!kl - 22.05 Kalvopun hlkayesl' 
ti. Yava~ yava~ al<,;ahyordu. nabd1r. Ah Ayten, bunu hi<; dii~iineme • sonra §Ofiire haber vermeden atlamak re§teki Turk- Rumen Dostluk cemiyeti hahnde §ehirde gezintiler yapmt§lardu. 22 ·20 dam muslkisl - 23 ,05 orkestra koil' 

- Bak F ehmi, giine~e bak!. Sivri bir din ve a~tklarm da koca olunca, hpkl ba- istemi§tir. Orner kamyondan atlarken reisi Donikodur. Belediye tarafmdan, Roman yah gene- serl - 24·05 karl§lk konser. 

dag tepesine ate~ten bir elma gibi kondu.. na benziyeceklerini kavnyamadm .. Ru • muvazenesini kaybederek dii§mii~ ve Romanyah gencler, Galata nhbmm - ler §erefine dun ak§am bir ziyafet ve - ~~o~~:iyasa • 19,15 ln§ad - 20,05 gra!!l~~' ~ 
Geri donelim. Vakit ge.;;iyor. Kocam gel- hunun <;atlagi yok mu; i~te o c;atlak, bu- muhtelif yerlerinden yaralanmt§tlr. da Milli Turk Talebe Birligi miimessil- rilmi§tir. fon _ 21,10 franstzca yaym _ 20 ,25 lngiJlzel 
medel).. evde bulunmak isterim.. giin beni yapayalmz, <;ocugunu yetim bt- KARISINI KISKANMI~ - Kumka- leri tarafmdan kar§tlanmt§lardtr. Ta - Rumen meb'uslan ve talebeleri bu haberler • 20,50 Yunanlstan icin yayl!l, n 

k k "Y lebe Birliginden Faruk, Rumen talebe- sabah ayni vapurla Pireye gidecekler - 21,40 orkestra konserl _ 22 ,20 konusma • d 
Delikanh a~lanm <;alii: ra h.. d pida Diizoglu sokagmda 3 numarah ev- lerine kar§l ktsa bir nutuk soyliyerek dir. Rumen talebeleri iki grup halin - 22 .35 kartl!tk yaym - 23,50 dans muslk!sl. 

1 - Kocan -dedi- gene kocan, hep ko- Me<;hul erkek, gozya&lan i.;;in e cese- de oturan boyac1 Bunyan evinde isim (ho§ geldiniz) demi~, buna talebe kafi- dedir. Bunlardan bir ktsmr Yunanistan 
can!.. Onun admt benim yammda anma de biraz daha igildi, onu derin derin kok· gecesini tes'id ettigi Strada davetliler a- lesinin reisi samimt sozlerle mukabele diinii~iinde §ehrimize resmi ziyaretler 
Ayten... lad1. Dibinde kanlarm dondugu sac;lan- rasmda bulunan Kumkapt sakinlerin - etmi§tir. Bu ktsa merasim, iki memle - yapacaklar ve burada bir gun kalarak 

Kadm i<;ini c;ekti ve giildii: m optii, dudaklanm mermerle~en c;ehrede den stvact Talagon, karlSl Haykohiyi ket gencligi arasmda c;ok samimi teza- Universite ile diger kiiltiir miiessesleri-
- Ansam da, anmasam da ne <;1kar, gezdirdi ve dogruldu.. toplanhda bulunan baz1 kimselerden hiirata vesile te~kil etm i ~. Turk ve Ru· mizi gezeceklerdir. 

o, bir hakikattir.. . Agtr agtr yuriidii, kap1y1 a<;tl.. ktskanml§ ve eglenti sona ermeden ka-
Erkek onu profilden seyrediyordu. Ba~hademe yakla~tl: riStnl kaldmp gotiirmek istemi§tir. Bu 

Koyu kumral kirpiklerinin altmdaki goz- - Baytm -dedi- tamdtmz rni, bu ka- srrada Bunyan ve arkada§l Mihran, Ta-
leri, I~tk, t~Ik, sa de 1~1kh. Dudaklan yam- dmla alakamz var m1? lagonun iizerine hi.icum etmi§lerdir. 
yor ~~:ibiydi .. Yava~ yava~ sokuldu. Ka - Erkek, paltosunun yakasmt kald1rdt, Bunyan yamnda ta§rmakta oldugu b1-
dm: derin bir sesle, duyulmtyacak kadar ha • c;akla Talagonu sol bileginden agrr su-

- Fehmi, dikkatl fif; rette yaralamt§tll'. Yarah Cerrahpa~a 
Diye bagtrdt. Soziil!.ii bitiremedi. Gene 

erkegin dudaklan, dudaklanna yakla~ • 
ml~tl. 

Bir virajt ge<;iyorlardt. A~ag1da u<;u -
rum, brkunc bir mezar agzt gibi a<;Il • 
mJ§h. 

Bir anza, bir sallanli hissedildi. Sag
daki tttkerlekler bo§a ka<;mt~h. Aet iki 
<;Ighk duyuldu ve otomobil, bo~lukta tak
la ata ata, bazan kayalara !;arpa <;arpa, 
u<;urumun dibini buldu .. 

*** 

- Haytr -dedi- o kadmt tammtyorum. hastanesine kaldmlmu~ ve her iki su~lu 
Benim arad1g1m kadm degill yakalanmt§hr. 

V e yuriidii. Hastanenin kaplSlndan c;t- DELi BALI YiYEREK ZEHiRLEN -
ktnca icini <;ekti: Mi~ - Bir hafta evvel Cideden gelen 

- Cocugum var. Ve o zavalh yavru, Ahmed oglu Mustafa evvelki giin Me -
anast kaybolmu~ bir bedbaht halinde bii- cidiyekoyiine gitmek iizere 9i§li cad -
yiirse, bu insan toplulugu ona bir~ey de- desin9en gec;tigi sirada iizerine birden
miyecek .. Fakat anasmm, bir a~k yo\un- hire fenaltk gelerek yere dii mii§tUr. 
da, ba~kalarile kucak kucaga oldiiglinii Hasta 9i§li Etfal hastanesine kald1rH -
duyarlarsa, <;ocugum, yavrum, ne vaziyet- mi§tll'. Yaptlan muayene neticesinde 
te kalacak; ona nastl bakacaklar?.. hastanm ki:iyden getirdigi zehirlf bah 

V e birdenbire ba$Inl kald1rd1. Adtmla- - bu bala halk arasmda deli bah denir -
rm1 sertle~tirdi: yiyerek zehirlendigi anla§Uml§hr. 

Romanyalr miaalirlerimizd~n diger bir grup 

m 

Nobet~i eczaneler ~ 
Bu gece niibe~i olan eczaneler §unlardtr! d 
istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda rZlya Nurll, Alemdarda (Stt• 

n Raslml , Baktrkoylinde (Hila!), Beyaz1d' 
da (SitktJ, Eminiintinde (Mehmed g§' 
Zlm), Fenerde (ArlO, Karagiirnrlikte (/; 
r!f), Kli~iikpazarda (Hikmet Cern!!), S~' 
matyada (Teofilos), l?ehremlninde (:rJW 
z1ml, Sehzadeba$mda (Ismail HakktJ. 

Be:voglu clhetlndekiler: 
Galatada (Merkez), Haskiiyde ('Y'eJil V 

Tiirklye). Kas1mpa~ada (Turan), SarJyef• n 
de <Asaf) , $l~lide (Merkez), Taksin'ldt 
(Matkovi~), !Kemal RebiilJ. 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakiler: 
Biiyukadada !Merkezl, Heybelide rYu ' 

suf), Kadtkoy, Alttyolda (Merke~), Mod&' 
da (Modal. U~kiidar, Selimiyede (Selimiyel• 

FransiZca der I • 
I 

Eger kendinize kolayca bir i§ bulrrtll" 
isterseniz, eger buldugunuz i~te siirat• 
le yiikselmek isterseniz bir ecnebi lisllJ!I 
ogreniniz. Bir Fransrz bayam ~abuk ve 
emin bir surette franstzca ogretir. Ga' 

Gazeteler bu miithi~ faciaya aid ha-
berlerle doluydu. Erkek c;abucak tanm
ml~h. Portfoyiinde kartviziti vardt. Esa
sen buna liizum yoktu, bu otomobili her
kes tamyordu. 

- Hayu!... HayiTl... Ben o kadmt AliAHANIN MARiFETi- Evvelki 
tamm1yorum! gun Mercanda Valde hamnm 10 numa-

Diye mmldandt. rah odasmda oturan 25 ya§larmda Meh-

~ocuk Esirgeme Kurumunun 
kutlulama telgrafnameleri 

di ile Agahan arasmda bir alacak me -
selesinden c;tkan kavga neticesinde A
gahan yamnda ta§tmakta oldugu b1 -
c;akla Mehdiyi sol bogriinden ag!r su -

Biiyiik tema!lah b1r film 

JAN DARK 1 
zetede F. D. adresine miiracaat. 

Bir muhasib aran1yot 
Ambar muameHHma valuf bir muha' 

sibe ihtiyac vardu. Kefil dahi gosterll" 
bilecek olanlarm istanbul •610• nuroat' 

Fa kat kadm kimdi?. N eyin nesiydi?.. 
Cantasmda, hiiviyetini tesbit edebilecek 
en kii.;;iik bir~ey bulunmaJlll~h. Cesed, 
hastanenin altkatmda, al<;ak tavanh, lo~. 
duvarlanndan rutubet Sllan bir odactga 
konulmu~tu. 

Bekleniyordu: 
Belki biri gelir, arar, hiiviyeti anla§t· 

hr, diye! 

*** 
Ot;iindi giin bir erkek geldi. 
- Cesedi gorebilir miyim! -dedi- Ba

kahm benim arad1g1m kadm mtdu? 
Sertabib, onu ba~hademeye gonderdi. 

Hademe de, cesedin bulundugu odayi 
gosterdi: 

- Girip bakabilirsiniz!. · 
Ve uzakla~h. Erkek i~;eriye gmnce 

kap1y1 yava~<;a kapad1. Y orgun, birkac; 
gun ic;inde sac;! an agarmt§ \:lir gencdi bu!. 
Uykusuzluktan ktzarmt~ ve etraf1 golge -
lenmi§ gozlerini cesede dikti, yakla~b ve 
igildi. Derin, i<;ten gelen bir inilti halinde 
olii ile konu~maga ba~ladt: 

- Ayten, kanctgtm, sana ne oldu, ne
dir bu korkunc ve kanh ak1bet?.. Diin bir 
bahar kadar, bir hayat kadar guzeldin. 

Besi kirk iki Jlece 
tcCumhuriyel» in zabtta romanr 13 

Yazan: Charles de Richter 

Aydmhk, bo§luk ve sefalet inhbamt 
kaybettirmekten uzakh ve bu int1ba1 daha 
fazla belli etmekten ba~ka bir i§e yarami -
yordu. 

Y atak odasma giderken bir giiriiltii 
Cedricin tiiylerini lirpertti. Giiriiltii pen -
cereden ge]iyordu. Sanki birisi bir dalla 
pencere <;er<;evesini diirterek ar;;maga cah
§lyordu. 

Bir saniye kadar; giiriiltiiniin orad an 
geldigini zannetti lakin sebatt oniinde, bu-

nu anlamagt tercih etti. Y ava~<;a pencere
ye yanash, perde bezini kaldtrarak, silah 

elde, asagi camt kaldtrdt. Ses, r;;abuk ve 
hayret edilecek sekilde kesiliverdi. Pen

cere a·: a<,;tkti ve araltktan bir mmltt 

Ce I klarma doldu: 

ec''Iecek bir§ey yolc Sir, eve 

• 23 nisan ulusal bayramt yakla~tyor. Bu 
bayramda da tebriklerinl7.l biiyiiklerlnlz ve rette yaralamt§tll'. Yarah Cerrahpa~a 
dostlartmz Qocuk Esirgeme Kurumunun hastanesine kaldtnlffil§, suc;lu da yaka

Mevsimin en bUyiik harikassm gormege hazsrlammz. 

Oniimiizdeki per~embe ak~amtndan itibaren 
c Liiks~ telgraf ka.E';1d1 iizerlnde okumalarml lanmr§hr. 
lsterseniz, cekeceginiz telgraf miisvedde- CAKETi t S A R A Y ve S U M E R slnin iizerine cLliks,. kelirheslnl yazmamz N VE PARASINI ~AL -
ve 15 kurus fazla. vermenlz kii.fldir. Bu k!'l- MI~ - Fenerde Tahtaminare mahal -
gtdlarm gelirl tamamen Yurdumuzun yok- lesinde Durmu~un kahvesinde oturan 
sul yavrularmm baktmma aynlnu~tir. Abdullah polise miiracaat ederek bir 

Sinemalarmda birden : Filim krallarmsn krah 
JULES VERNES'in olmez §aheseri 

•Uiks~ telgrar kagv.it kullanmakla hem caketile 18 lirasmm Cemil isminde bt'
muhatabmlZa kar~t fazla hiirmet ve hem MiCHEL STROGOFF dP za.rafetlnlzl gostermi$ olursunuz. risi tarafmdan c;almdtgmt iddia etmi§ 

r VI=Ni r:~£'AlF.R "'\ ve yakalanarak tahkikata ba§Ianmt~trr. \... __________ ..) 
Yiicel mecmuas1 

Ayltk fiklr ve san'at mecmuas1 olan Yii
celln nisan saylSl ~ok zengln blr miinderl
catla lflkb. i indekl otuzdan fazla yaz1 1-
clnde bilhassa Prof All Fuad, Prof. Ropke, 
~ent Sad! Anadolunun Unlverslte ve ta
lebe hayatJm alakadar eden yaz!lart - Hll. 
m! Zlyanm, Sma! lnktlab ve feisefesl -
D<><;ent Gallb Giilteklnln Standhalm ha
vati ve eserlerl, Edebi eser ve miinekklt, 
Leyll\ lle Mecnun klmln l~ln yaztldl, Mek
teblerde yabanc1 dll meselesl vardtr. Bun
lardan ba~ka <Tagore, Oscar Wiled, A. 
Pope, Alphonse Daudet, Blasco ibanez v.s. 
den terciimeler) vardtr. 

Bu zengln ve laymetll mecmuayt blitlin 
okuyuculannuza' tavslye ederlz. 

hit; kimse yakla&madt. Adamlanm da ta
rassud.yerlerinde bekliyorlar. 

Mmldanan Paddy Milsti; bir c;ahh
gm arkasma biiziilmii~. kendisinin orada 
oldugunu gostermek istiyordu. Cedric 
Lacy alc;ak sesle ona son direktifleri ver
di; ~u esas nokta iizerinde tsrar ediyordu: 

Eve girmege miisaid hi<;bir yo! muha-
faza edilmiyecektir I 

Paddy Mills onu temin etti: 

- Bu hususta endi~eye mahal yok Sir. 
Willy Kooter ve Pumpkins kat'i tali-

matlanm aldtlar, bizzat ben de avluda 
oyle bir siitrede gizleniyorum ki burasmi 
yalmz eeytan bulabilir! 

Birkac ciimle daha konu~tular. Cavu
sun bahc;edeki yerine dogru uzakla~tiglnJ 
goren Cedric Lacy de pencereyi kaptya· 
rak perdeyi indirdi. 

Saat birdi, ve biitiin ihtimallere gore 
tehdid mektubu sahibinin cinayeti tayin 

edilen saatte tatbika koyacagim gosteri
yordu. Y almz taJ;:;;, daha evvelden kurba
nt ile temizlenecek hesabr yoksa ... 

Fa kat onceki vak' a bu telakkiyi her· 

J 

Afyondan gelen ilk tren Deniz
lide tezahiiratla kar~tlandt 

Emsalsiz filmin ilk iraesi •erefine 

BUyUk Gala Suvareleri 

Denizli (Hususi) - Buraya gelen ilk 
Afyon postas1 biiyiik tezahiiratla kar§t
landt. Giinlerden pazar oldugu ic;in halk 
bu mes'ud hadisede bulunmak i~in is • 
tasyonu ve civarm1 hmcahm~ doldur -

Oymyanlar : ADOLF WOHLBRUCK • COLETTE 
DARFEUlL • CHARLES V ANEL r----• tMTiHANLARA HAZIRLIK 

CAB\]K, iYt ve EHVEN • ASRl LtSANLARI 
.. 

ffiU§tU. 
Afyon postasr, §imdiye kadar deve ve 

hayvanlarla yaptlan hububat ve bilhas
sa mensucat nakliyah iizerine biiyiik te
sirler yapacak ve maliyet fiahm mils -
tehlik lehine olarak hayli miktarda u -

B E R L iT Z' de DQreniniz. 
Y eni kurslar a~thyor • KA YtD BA~LAMI~TIR. 

cuzlatmr~ olacakhr. 

BiR MECCANl TECROBE DERSt ALINIZ 
'Ankara: Konya caddesi - Istanbul: 373, lstiklal caddesi 

taraf etmege imkan veriyordu. Henri m ac;arken, once gormeden bakt1g1 bu 
Marcus T empletonun gozlerinde hal a resmi dikkatle tetkik etti. T ablo bir Ho
dehset okunuyordu. Bu adam, beklen - Ianda manzarastydt ve derhal zihnine 
medik bir zamanda dar be yemisti. tehdid mektubundaki cumle geldi: 

Cedric Lacy yatagm yamndaki koltu- « Y arm da, nastl H olandadan doner -
ga yerle~ti ve bir sigara yakh.. Zamam ken olmu§da, her zamanki gibi saat be~i 
oldiirmek ic;in evvela evde taharriyat yap- kzrk iki ger;e olacak.» 
magi dii~iinmii~tii. Bu, bilahare onun, ba- Demek ki biitlin red ve inkarlarma rag
bacanm so~lerini kontrol etmesini kolay- men ihtiyarm bu memlekete pekala git,mi~ 
la§hracaktt. F akat ~imdi tam yerinde iken oldugu ve yahud orada oturup ta evine 
bazt ~eyler onu tutuyordu: T aharriyat o- gidip gel en tamdtklan bulundugu muhak

na emniyet ve itimadt suiistimal gibi geli- kaktt. 
yordu. fhtiyar kendini miidafaa i<;in hice kani olabilmek i<;in Cedric Lacy 
Cedrice ~vini ar;;mt~ ve biitiin anahtarlan- yerinden kalkh ve resme dogru gitti. Bu 
nt teslim etmi§ti. Daha ileriye gitmege Deftte seyyahlara satmak iizere binlerce

hakkt yoktu. si yaptlan porselen iizerine i~lenmi~ bir 
F akat bununla beraber, belki de bu levhaydt. Onu evirip c;evirince, oraya se

taharriyat miispet bir netice verir ve belki nelerce evvel miirekkeble yaztlmt~ baz1 sa
de -halline <;alt~hgi meselenin anahtanm- ttrlar gordii. Y azmm okunmas1 mii~kiildii. 
hie; olmazsa ktsmen elde etmesine yardlffi Fa kat Cedric Lacy dikkatli bir tetkikten 

ederdi. ge<;irince sattrlarm esranm cozmege mu-
Cedric Lacy koltuguna gomiilmii$ ve vaffak oldu. Y az1 ~uydu: 

gozleri tam kar~ISlnda duvara asth eski «Dart adamm bir dostluk ahdini mii-

bir resme dalm1~; sigarasmt bitirdi ve bir hiirledikleri giizel bir giiniin hahrast» 
ikineisini yakmaga haztrlandt. T abakast· Bun dan eonra imzalar geliyordu. Ced-

ric Lacy bunlan okumaktan ziyade ke§
fetti: 

Henri Marcus, lsaak ve Stan. 
Dordiincii isim !;izilmi~ ve hatta c;akt ile 

kaztlml~h. 

Henry Marcus, Regent Parktaki apar
ttmanda oldiiriilen adamdan ba~kast degil

di. lsaak ise evin sahibiydi. Me<;hul ka· 
ian bu Stan ve imzast itina ile kazmmt~ 
adamm ismiydi. Cedric Lacy iki mesele
yi birbirine baghyan ve bunlarm mazile
rindeki imtidadml gosteren bu vesika o
niinde bir dakika dii&iinceye daldt. Onun 
i~;in hie ~iiphe yoktu ki esrarm anahtan 

elleri arasmdaydt. F akat bu Stan ve 
bilhassa isminin goriilmesi istenilmiyen 
dordiincii adam kimdi? Porseleni tekrar 

aldt ve daima yanmda la$Idtii;t pertavstzla 
inceden inceye muayene ederek bu es -
rar perde~ini kaldtrmaga te~ebbiis etti. Y e

ni bir~ey ogrenme~e muvaffak olamadt. 
Bu hususta on a belki Scotland Yard mii
tehasS!Slan yard1m edebilir diye dii~iin
dli. 

Onlann kimya terkibatile, bu derece 

rah posta kutusu M. N. adresine el yat' 
zdarile ve mektubla miiracaatleri. 

Ftanstz tiyatrost.l 

Halk Opereti 
Bu ak§am 

saat 20,45 te 

FLORYA 
Senenin son 

biiyiik opereti 
Zozo Dalmas tiirk~e olarak rol a1 • 

mt§hr. 
Yazan: Nezihe Muhiddin. 
Muzik: Sezai ve Seyfeddin Asat 
Muallim, zabitan ve talebeye tenzi • 

lath. 

Bugiin 

TiiRK Sinemas1nda 
ilahlar Egleniyor 

Henry Garat - Armand Bernard -
Jean Boitel • Florelle - Margue

rite Moreno 

itina ile silinmesi istenen &eyi, tekrar vii• 
cude getirerek meydana koymtyacaklanw 

kim temin edebilirdi? Kitabt Mukaddes 
sozlerini tekrarlamagl oldukc;a sevell 

Cedric Lacy kendi kendine soylendi: 
- v e oliiler dirileri itham it;in kabil"' 

lerinden kalkacaklar I 
Porselen plakayt yerine gotiirerek ci• 

viye takmak iizere iken o zamana kad11r 

gormediii bir teferruat nazan dikkatini 

celbetti. Plakanm altmda hemen hei1lell 
<;erc;evenin altmda bir tarih vardt. Cedric 

porseleni yava~<;a kenara iterek igildi ve 
~u tarihi okuyabildi: 17 mart 1917. 

T arih te ayni murekkeble yaztlmt~tl· 

Unutmamak i<;in tekrarladt ve daha ei1litl 

bir hareket olarak not defterine kaydetti. 
Simdi, dart arkada§m Holandada 11e 

zaman bulu~tuklanm biliyordu. Erge<; hLI 
malumat c;ok ktymetli olabilirdi. PlakaY1 

yerine takh, tekrar koltuguna donerek 

oturdu ve tabancasmt da <;tkanp, yantnilf 
masamn iizerine koydu. 

( Arlta•1 var ). 
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J Biz bize 
(.._ __ S_A_G_L_I_K_B_A_H ____ i_S_L_E_R_•_· _ Artlk hayret etmiyorum! 

Kalb hastahgt 
Nastl ba,Iar, nasd kendini belli eder? 

Hekimlikte oldugu hdar halk ara -
sinda da iyi kullamlmtyan bir bilgi var

' d1r: «Kalb digerlerine gore en az yoru• 
Ian ve en <;ok dayanan bir uzuvdurl» 
Belki de dogru olan bu bilgi bir~ok kim
selerin, kalbin yiiklendigi agtr ve ehem· 
miyetli yliklin onemini kavramadan 0 • 

nun bastahgmdan otiirii ilk alametleri 
benimsememek ve yaptlmasl kolay ve 
dogru olan ilk baktlann gecikmesine ve 
bu suretle de ilkonce tedavisi mlimkiin 
olan hastahgm tedavisini i":k8ns1~ ve so· 
nu tehlikeli bir kalb hastahg1 halme ge~
mesine sebeb olunmaktadtr. 

Kalbin normal <;ah~masmm bozulma
ga ba§ladtgmt bildiren al~~etleri bil -
mek, 51hhatini seven herkes 1<;1n c;ok fay· 
dahd1r. Bir~oklanmtzm duyduklan hal· 
de aldm§ etmedikleri bu kli<;iik degi~ik -
Jiklerin, hekimlikte ve saghgm bu baktm· 
daki dururnunda buylik ve sonsuz degeri 
vardtr. Kalb hastahgmm karakteristik o
lan ilk alametlerinin en onemlileri ~unlar· 
dtr: Nefes darhgt, ayaklardaki ve vii • 
cudiin diger ktstmlarmdaki ~i~likler, kalb 
nahiyesindeki agnlar, <;arpmh ve kalb 
ritmasmm bozulmas1... Bunlan lusaca 

, gozden ge<_;irelim. 
Nefea darltgt 

den ugra§ma bllline ge<;i§te birdenbire a
dapte olamaz. Bunun sonucu olarak ne
fes darhgt goze <_;arpar. Hasta nefes ah§ 
vaziyetine ge<;inciye kadar bir<;ok defa -
lar dinlenmek ve geni§ nefes almak ih -
tiyactm duyar. 

E - Y emeklerden sonra gel en nefes 
darhklan: Kalbin hastahgt i<;in tama -
mile ozel saytlmtyan bu gibi nefes dar -
ltklart <;ok defa a~m derecede yemek ye
dikten sonra goze <_;arpar. 

F - Heyecandan otiirii nefes darhk
lan: Admdan da anla§tldtgt gibi sinirler 
ciimlesinin bir mekanizmasl altmda mey• 
dana gelir. 

Anlattlgtmtz dereceye kadar nefes 
darhklart koruyucu tedavilerle iyi edile
bilir. F akat hastamn bu alametleri be -
nimsememek suretile hastahgmm ilerle • 
mesine sebeb oldugu ilerlemi§ §eklinde 
koruyucu tedavilerin tesiri yoktur. Has· 
tahk ilerledik<;e nefes darltklan stkla§lt 
ve yerle~ir. Hasta ancak bir koltukta din
lendigi zamanda nefes darhklarmdan 
biraz olsun kurtularak rahat edebilir. Bu 
kerteden sonra hekimin titiz ve dikkatli 
tedavisile rahat edebilir. F akat §ans nis
beti <;ok azdtr. 

$i~ler 

Dlin bu slitunda bazt miiesseselerimi
zin, i~<;ilerine kar§l tatbik ettikleri yaki
§lk almtyan, <;irkin bir usulden bahsetmi§
tim. 

Kendi fabrikasmda parmaklan kesilen 
bir i~<;iyi • sakatltgmdan istifade ederek • 
glindeligini azaltmak suretile istismara 
kalkmak, seviyesi yliksek bir cemtyete 
§i.iphesiz yakt~maz. 

i~<;inin hakkmt miidafaa eden kanun 
heniiz tatbik sahasma konulmamt~ olsa 
bile, insani vazife duygusu ekonomik en
di~elerle boy ol<;ii~emiyecek kadar geride 
bulunsa bile, i§<;iden, onun sakatlanmasm
dan evvelki verimi elde eden miiessese 
sahibinin bu hareketine en hafif tabirilc 
hayret ederiz. 

Dun, bu mesele ile miinasebeti olmtyan 
ba~ka bir hikaye dinledim. 

Bir gazeteci c;ocuk koprii iskelesinde 
bag1ra bag1ra gazete sauyormu$: 

- Havadis! Ak~am, Son Posta, 
Cumhuriyet, Tan, Zaman, Kurun I 

Birr seslenmi$: 
- S~tt.. Kiic;iik, bir gazete ver .. 
- Hangisini efendim ~ 
- Hangisinin sahifesi ~oksa onu .. 

1(<'1'111 

Hikiyeyi dinledikten sonra, hie; miina· 
sebeti olmadtgl halde gayriihtiyari yuka
nda bahsettigim ac1kh hadiseyi hattrla -
dtm. 

Arhk diinkii hayretimi manastz ve ha-
zin buluyorum. 

Fikirlerin gramla sahldtgl bir memle • 

Hayvanlar neleri sever? 
<;ikolata yiyen zurafalar, mayonezli bahga 
baydan ydanlar, pastay1 seven aslanlar ~oktur 

Maymunlar, ne arslanlar gibi pasta, ne yrlanlar gibi mayonezli 
baltk severler. Onlartn bay1ldtklart ta;;r;e yemiflerdir 

Bir kopegin ya~ ve kuru yemi§i ho~la
na ho§lana, seve seve yedigini gordiigii
nliz zaman buna hie; te §a§maymll. Y a
bani kopeklerin, hatta kurt1arm zaman 
zaman bogiirtlen, uvez ve saire gibi ya
bani yemi~ler, bazan da <;ah koklerini 
yiyerek et yerine nebat yemek suretile 
g1dalanm degi tirdikleri c;ok goriilmi.i~tiir. 
Afrikada bir nevi tilki vardtr ki sade ot 
ve nebatla gec;inir. 

mumiyet itibarile sebze ve nebat yerler~e 
de orangotanlann baztlan tavuk eti ve 
kemigi r;ignedikleri vakit bunlann akraba 
ve taallukatl onlarm bu hallerinden igre· 
nerek, hatta utanarak oteye beriye ka -
~l§maktadtrlar. 

5 

valizleri! 
Siir valizleri demekle <;anta c;anta, ba· 

vul bavul fstanbuldan Anadoluya gotii
rlilen §iirleri anlatmak istiyorum. Matbaa, 
~imendifer, vapur yokken, postalar yalmz 
devlet muhaberesini temin ederken bir ul
keden obiir iilkeye §iir, kervanlarla ve 
kervan e~yaSJ arasmda ta§mtrdt. 0 de • 
virlerde bir Franstz §iirinin mesela Mos
kovaya nastl gittigini bilemezsem de He
re.tta oturan Ali $irin, Caminin, Delhi ~a~ 
raymda kalemile inei i~liyen F eyzinin, 
Isfahanda ya~tyan Selmanm, Sirazh Ur
fini n~iirleri -hpkt Horasan ktbct, Hind 
~ah, Acem hahst gibi- kervanlarla lstan
bula ~elirdi, istanbul ~airlerinin gazelleri, 
mesnevileri, kasideleri filan da -Bursa. 
ipeklisi, Bekoz fincam, Edirne Devaimis
ki gibi- gene kerv&.nlarla 1rana, Horasa
na, Hindistana giderdi. 

Matbaac1hk $arkta kurulup yaytidJk
tan, postalar beynelmilel muhabere vaS!ta
Sl halini aldtktan, diinyayt gezip dola~
mak kolayla~ttktan sonra kervanlar kalk
h, onlarm vazifesini asrl miinakale vast
talan gormege ba~ladt. Bugiin Amerika
da yaztlan bir &iiri !IC&.gl stcagma !stan
bulda dinlemek rniimkiin. 

, grarnO' 
ingmzcl 
yaym ' 

Bunu bekimligin anlattlgt gibi degi] de 
tam bir hasta dilile soylemek laztm ge • 
lirse: «Oturan veya yatan bir kimsenin 
normal surette nefes ahp verirken bir • 
denbire sanki hava yetmiyormu~ duygu
auna kap1larak eksik havayt tamamla • 
mak ic;in solumasm1 sikla~ttrmak zorun • 
da kalmasJ» halile anlahlabilir. Alame
tin biiyiik bir manast vardtr. Ayni nefes 
darhklan, cigerlerinden hasta alan in -
sanlarda da goriilebilir. Y almz ~u fark
la ki cigerlerinden hasta olanlardaki ne
fes darhgt devamhd1r. Halbuki kalbin -
deki bastahktan otiirii olanlarda ise, has
tahgm seyrine uyan belliba~h bir dev • 
resine kadar arada mada goziiken de • 
vams1z nefes darhklan goze <_;arpar. Bu 
nefes darhklart nobetleri gitgide stk]a§IT 
ve nihayet yerle~ir. Nobet tipleri birka~ 
tiirliidiir. 

Hekim dilinde odem dedigimiz §i§ler 
deri altmdaki oyuklarda ince damarlar -
dan, deveran zorlugu dolaytsile slizlilen 
kanm su, yani serom ktsmmm toplanma· 
smdan otiiriidiir. Nefes darhgmda oldu· 
gu gibi hastahgm ilk zamanlarmda ayak 
ve bilek kis1mlarmda goze <_;arpacak ker· 
tede toplanlr. Sabahleyin kolayca giyi -
lebilen fotin veya iskarpin ak§amiistu a • 
yag1 gittik<;e stkmaga ba§lar. Bobrekle -
rin iyi siizmemesi hali de odem yapabi
lir. ~J drann tahlili>> ile bu i~ anla~1la • 
bilir. 

kette, i~c;ilerin okka ile kiralanmas1, hay
ret edilecek bir§ey degildir. 

N. 

Av kopegi bile bazan lahana ve sair 
sebzeleri yer. Kopeklerin ot yedigini gor
diigiimiiz zaman karm agnyor, diye bir 
tevilde bulunuruz. Ot yedikten sonra ni
<;in yemi§ yemesin ? 

Gorillerden Mok ve Moina a~ag1 yu
kart ne bulurlarsa yiyen kanaatkar in -
sanlara benzerler. Bunlar yerni§, sebu
vat, bahk, tavuk ve biftege vannctya ka
dar her§eyi seve seve yerler. Kiic;iik may· 
munlarm kiic;iik ku~lan, bilhassa serr;e
leri avhyarak yuttuklan <;ok defa goriil
mli§ bir hadisedir. 

Oyle iken buradan Anadoluya valiz
lerle ~iir ta§md1gm1 duydum. Bu i§ omrii
nii ~iire, yiiregini ~airlere vermi~ olan 
Emrah ruhlu, Cevheri me~rebli, Karaca
oglan tabiatli bir yurdda~ taraftndan ya• 
pthyormu§. F akat eski saz §airleri gibi di
yar diyar dola§an o yurdda,, kendi §iir
lerini okumak ic;in seyahat etmiyor. Elin
de saz da yok. Y almz valizler var ve bu 
valizlerde «Edebi Abideler» adm1 ver· 
digi rengarenk kaph kitabetklar dolu. 
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A - Kuvvet harcamadan otiirii ne· 
fes darhklan: 1lkonce meydana gelebi
len nobetlerdir. Bu cins nobetler daha zi· 
ya e yat.;a gene olan insanlarda meyda• 
na gelir. Hi~bir zoru ve ~ikayeti olm1 -

yan bir ldmse giiniin birinde mesela bir 
merdiven veya yoku~ <_;Ikarken gogsiine 
birden gelen bir s1kmh ve agtrhgm tesiri
le yoluna devam edemez; birkac; daki -
h dinlenmek ihtiyacm1 duyar. Bu s1 • 
kmh ilkonee belirsiz gibidir, az siirer, <;a· 
buk ge~er. <;iinkii bu devrede kalbdeki 
hastahk c;ok zaytf ve ehemmiyetsiz bir 
kertededir. Kii<;iik bir benimseme ve ba-
lumla oniine ge<;ilerek iyi olabilir. 

B _ Strtiistii yatt!larda goze ~arpan 
soluma giic;liikleri: Birinci tip nefes dar
hklanntn yanmda yer bulan bu nevi ne· 
fes darhklan k rakteri tiktir. Hasta, ak
,amiistii yatagma yatmak iizere uzamr
ken birdenbire meydana gelir, ktsa ve 
giic;~e bir nefes alma halinde arkasmdan 
l:fog!:tCU bir oks\iruk hastayt yatlrmaz. 
Hase& ancak yalll vaziyetinden oturu§ 
vaziyetine gec;er ge<_;mez bu iJIClk VC ok
tiiriik kaybolur. 

C - Uykuda iken meydana gelen 
nefes darhklan: Hasta uyuduktan ti<; 
dart saat sonra boguluyormut duygus:!e 
yatagmdan fular, nefes darla~tr ve agnla
§tr. Kriz birka<; dakika sUrer, kaybolur. 

D _ Sabah uyam§lannda gozliken 
nefes darhkla~: Normal olarak uyku 
esnasmda kalbm nabtz sayt.sl agtrlailt ve 
azahr. Nor111al. bir ins~~da uy~u b.alin· 
den uyanl halme gec;tfm verdtgi ftzyo· 
lo "k degi rnede normal olmtyan bir hal 
y~~tur. J(albind.en basta ?lanlarda ise 
vaziyet tersinedtr. Kalb dmlenme halin-

Kalbin yeti~memesinden otiirli odem1e
rin bu ilk ~ekillerine aldm~ etmiyen has· 
talarda hastahk gittik<;e ilerler. 0 za • 
man karaciger ve kalb bliyiidi.igii gibi 
biitiin viicud §i,mege ve sonunda kalb 
zay1flamaga ba~lar. Bazt kimselerde 
kalble hi<;bir ilgisi olmtyan mevzii ve st
mn kiic;iik alan odemler vardu. (Varis, 
flebit) bu hal siyah kan damarlannm bo· 
zuklugundan otiiriidiir. 

Kalb nahiyetrintl•lri «frrlar 
Bunlan ii~ grup i~erisinde gozden ge

<;irelim: 
1 - Diizenii olm1yan aralarla bir • 

denbire meydana gel en kalb agnlan: 
Bunlarm c;ok defa kalble ili§igi yoktur. 
Sakinlik halinde iken goziikiir. Dii~iin • 
meden otiirii sinir agrllandtr. (N evralji). 
Fakat bu bi~im agnlarm yamnda c;ok o· 
nemli ve en ufak bir cehdle meydana ge
len kalb agnlan vardu ki agn ile birlik
te nefes darhgt goze c;arpar. Bunlarm 
kokii c;ok defa kalb adalesi elyafmm ve 
onu besliyen damarlarm i~pazmozundan 
ve tamam olmamasmdan otiiriidiir. Bir • 
c;ok kalb uzmanlan bunlara anjin agn· 
Ian adm1 verirler. 0 zaman kalb agns1 
yalmz kalb nahiyesinde kalmaz, sol ko
~a dogru azc;ok yaytldtgt goriiliir. 

2 - Ani ve devamh olan kalb nahi
yesi agnlan: Kalbin dt§ zan, Anevris ~ 
ma, Aortite ve kalb desamlarmm da tam 
olmamast halleri gibi hastahklann sebeb 
olduldan agnlardtr. Bu cins agnlarm 
hep orgen olarak kalb nahiyesidir. 

3 - T ansiyon yiilcsekligi, zatiilcenb 
gibi kalb yakm1 bastahklarm yaphklan 
agnlar vardtr ki gerek bu eins ve gerek 
az yukanda anlathgtmlz iki cins kalb 
agnlarmm bildirdikleri hastahk tiplerini 
ayud ve te§his etmek hastamn kendi~i ta• 
rafmdan kabil degildir. Gordligiimiiz gi• 
hi bunlar birbirine o kadar yakmdular 
ki sebeblerini iyice anlamak ve cinslerini 
ay1rd etmek i<;in hekimin aletlerle c;ok 

v• macera romant 

Yazan: MAHMUD YESARI 
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- Aman beyefen~i·:·. Eger oyle bir l digi kadar kalsm. Hatta icab edene.' .e~m 

vaziyet olsay~t, .zat.mhmze, miiracaate lr.iraem1 da verir.im •. kefil de goster:bthr~m. 
eeaaret edebihr rntydtm I Ali Tunc, zthnmden tasarladtgl plam, 

Ali Tunc, bir kahka~a atmamak JC;m on a hiasettirmeden tatbika ba,hyordu: 
kendini giic; tutmuttu. f<;mden:. . - Ben, icab ettigi eekil~e, . elimde~ 

- £!bette cesaret edemezsm ... dtyor- geldiHi kadar yardtm etmek tstenm. Kat I 
du. bir netice ahp almmtyaeagtm bilemem. 

Ziilfu $ahin. sigarastm tablaya bas- Ben, ne dereceye kadar miiessir olabili· 
hrmt~. ellerini ugu~turuyordu: rim, bunu, biz burada kestiremeyiz. Y al-

- Bendeniz. blitlin e$yalarm kurtul - mz, benim bildigim, daha dogrusu, kula
masml da istemiyorum. Kendime liizumu g1ma c;ahnan, bu kabil evlerin zabttaca 
olan bazt ufaktefek ve bazt hususi evrak- kapattldtktan sonra a<;tlmast, mahkem.e 
lai'Rft var. Onlan alay1m, digerleri, iste • karanna bai;ihdtr. Belki, idareten a~;tlabi-

Tiitiin kanununun tatbikt hak· 
kmda istenen malumat 

tzmir (Hususi) - ikttsad Vekaleti, 
tiltiin kanununun tatbikmdan dogan ne
ticeler hakkmda Ticaret Odam1zdan 
miitalca ve mahlmat istemii, Oda da ce
vabmt haz1rlamaga ba§lamt~hr. Bu ta
leb, oniimiizdeki aylar i~inde toplana -
cagt soylenen yeni tiitiin kongresi mii
zakerelerile alakadar olsa gerektir. <;iin 
kii, hiikumet, tiitiin ihracatlmtzl arttr
mak c;arelerini ara§hrmakta ve bu mev
zu ilzerinde tetkikler yapmaktad1r. 

Bursada canavar diidiigii 
Bursa (Hususi) - Belediyemiz, Bur

sa §ehri i~in bir canavar diidiigu yap • 
brm1ya ka.rar vermi§ ve muhtelif fir • 
malarm teklif1erinden birini kapul ede· 
rek dUdiifttin yap1lmasmi miiteahhi lne 
iha1e etmi~tir. Canavar diidii~ii bir ay 
sonra yap1lmt~ ve bitmi§ bulunacaktir. 

dikkatli muayenelerini zoragh ktlar. 

Kalb ~arprnttlart ve kalb 
ritmasrotn bozukluklart 

<;arpmtllann da, kalb agnlannda ol· 
dugu gibi ayud edilmesi hastaca c;ok glic
diir. Bununla beraber sebeblerini ktsaca 
anlatahm: ~arpmtl, mide ve barsak sa· 
va§larile stkt bir ili§igi vardtr. (Kab1zhk, 
hazirnsizlik .. ) kadmlarm tenasi.il uzuv • 
larmm fizyolojik miicadelelerle de bag• 
bhgt goze <;atpar. (Gebelik, adet kesi -
mi .. ) sinirleri bozuk ?Ia~ insanlarda da 
gene <_;arpmtl vardtr. Ic;kt. kahve ve faz
la sigara i<;mek <_;arpmttyt dogurur. Bu?· 
!ann di§mda kalan c;arpmhlar kalbm 
hastahgile ilgilidir. Barsakta raslanan 
solucanlar, i<; ifraz guddeleri sava~lan 
<_;arpmb. yaphklan gibi kalbin ritmasmt 
da bozabilirler. Goriiliiyor ki biitiin bun· 
Jan ayudetmek hasta i<;in c;olc giicd~r: 
<;arpmtiSI olan bir. kimse bunun sebebtnl 
bilmesi gonliiniin rahathgt i~in liizumlu· 
dur Kalbin hastalanmaga ba~ladtglDI 
bildiren <;arpmti ve diger alametleri b~ 
suretle anlatmt§ oluyoruz. Bu alametlert 
vaktinde benimsiyen bir kimse kal~i~de 
ba§hyan bir hastahgt vaktin~e ~~ktmme 
bakhrarak sthhatini koruyabtlecegme e -
min olmahd1r ..• 

Ankara 
Dr. BAHA ARKAN 

lir, a~tlanlar da vard1r. F akat, bu nasi~. 
ne suretle oluyor? bilmiyorum I Bunun b1r 
usulii nizarnt olacag1 muhakkakhr. Bun· 
!art ~trafile sormak, ara,tlrmak ta icab 
ede~. Sizin esyalanmz da, oyle gozden 
.;1kanhverecek, kohne. ktili.i tlir ~eyler de-
gildi. . 

Ziilfii ~ahin, malile ogiinen bu sonra· 
dan gorme gururile gi.igsiinii kabarttt: 

- Agtr e$yalardtr, beyefendi, az pa· 
ra vermedim. 

- Goziimle gordiigiim i.;in tasdik e
debilirim. Beyo~lunda, birc;ok gizli ku • 
marhanelere girdirn, «;lkhm. Sizinki, ba
kikaten ,lk, liiks ve moderndi. Ve gelen
ler de ... 

Hafif hafif giildii: 
- Kendime de pay c;tkanyor muyum, 

bilmem!.. Celenler de, hep, temiz, kibar, 
~tk, zengin insanlardt. 

Birdenbire hatulamt~ gibi dogruldu: 
- Azizim, sen, benden daba kuvvetli 

bir sefaatc;i bulabilirsin. 
Ziilfii Sabin de dogrulmu§tu: 
- Kim efendim ~ 

Kopeklerde yemi§ yeme meselesi hu
susi zevk i~idir. Baz1lan hangi yemi§ o -
!ursa olsun yerler; baztlan da agtzlanua 
hie; yemi§ koymazlar. Strf bir nevi yemi~e 
dti$kiin kopekler de vard1r ki muz, elma, 
§eftali yahud kavuna dii§kiindiirler. 

Ot yiyen yaban kedileri 
Kediler arasmda da yemi§ yiyenler 

c;oktur. Baztlanmn ot yedikten sonra has
talandtklan goriiliirse de, buna sebeb ye· 
dikleri ot degildir. Londra hayvanat 
bahc;esine yeni getirilen yaban kedilerinin 
c;ok c;abuk oldiiklerini goren bah<;e mii
diirii, bunlara ot verdirerek hayatlanm 
kurtarmaga muvaffak olmu~tur. Ot ve -
rildikten sonra yaban kedileri arasmda o
!Um nisbeti tabii §ekle avdet etmi~tir. 

Hayvanat bah~elerindeki aslan ve kap
lantara da yazlan giinde bir miktar ot 
verilmektedir. Soylendigine gore bu ot· 
lar, onlar ic;in c;ok faydahdtr. 

Londra hayvanat babc;esinde bir as • 
Ian, son giinlerde yemek listesine <;ok tu· 
haf bir~ey ilave ederek herkesi ~a~trtmt§· 
ttr. Bu aslana ziyaretc;iler kurabiye ge • 
tirmi§ler, fakat o bunlara hie; ragbet s?a· 
termemi§tir. Bir gun biri aslanm kafesllle 
gtizel bir pasta atmt§. Asian bunu da ku
rabiye zannederek evvela alduma~I~ fa
kat, biraz sonra pastanm yanma gtderek 
uzun uzun koklad1ktan sonra begenerek 
hapur hupur yutuvermi1tir. 

Pasta yiyen kertenkeleler 
Timsah ve buna benzer hayvanlar da 

bazan yemeklerini degi~tirmektedirler. 
Fa kat bunlar tatbh yemekleri begenme
rnekte ve kazara agtzlarma ahalar da 
sonradan pi.iskiirmektedirler. Buna rag -
men, Londra hayvanat bah~esindeki ih • 
tiyar bir timsab bu kaidenin tsh~nastm 
tetkil etmekte ve verilen pastalart baytla 
baytla yemektedir. 

Kertenkeleler ise kurabiye ve §eker -
lemeleri obur bir ~ocuktan fazla sevmek
tedirler. Hele kremah pastalan c;igne • 
meden yutmaktadtrlar. 

Londra hayvanat bab~esindeki ytlan • 
Jar da yemek hususunda son derece me • 
rakhdular. Bunlarm mayonezli bahktan 
son derece ho~landtklan bir<;ok defalar 
tecriibe edilmi§tir. 

Londra hayvanat bahr;esindeki ~am • 
panze-, orangotan ve gorillerin yemekleri 
ayn ayn gibi bir,eydir. $ampanzeler u • 

Ali Tunc, gozlerini, Zlilfii $ahinin 
gi:izlerinden aytrmtyordu: 

- Niliifer Hamm ... Hani bir gece ... 
Soziine devam edemedi, sustu; Ziilfii 

$ahinin, birden rengi degi§mi~ti, boguk 
bir sesle: 

- Niliifer Hamm m1? dedi. 
Ali Tunc, onun degi~i~ini farketmemi~ 

goriindii: 
- Evet ... Niliifer Hamm, size yardtm 

edebilir. 
Ziilfii Sahin, kekeledi: 
- Ne gibi? 
Ali Tune ta duralamt§h: 
- MeseiL. E~yalann kendisine aid 

oldugunu iddia edebilir. 
Ziilfi.i $ahin, zemberek gibi yerinden 

ftrladt: 
- Am an beyefendi, nastl olur? Nili.i· 

fer Hammefendi, bir gizli kumarhanenin 
e&yalanm, nastl kendisinin oldugunu iddia 
edebilir? 

Ali Tunc, soziin tam manasile «ham» 
oldugunu biliyordu ve Ziilfii ~ahini soy
letmek i~in mahsus soylemi§ti; ayni 

Suaygmnm esas itibarile nebat yiyen 
bir hayvan olmasma ragmen i~lerinden 
baztlannm kofte gibi hafif etleri yedik
leri vakidir. Buna mukabil, fil. sebze ve 
nebat yemek bususunda o kadar titizdir 
ki topeklere mahsus biskiivilerin i<;inde 
hafif et suyu kokusunu sezerek agzma al
dtgt halde hemen tiikiirmektedir. 

Maalesef hayvanlann bi~ogu hi~bir 
zaman hazmedemiyecekleri yiyeeekleri 
leeriibe ederek hastalanmaktadular. 

Mesela zurafalar c;ikolatayt pek c;ok 
sevdikleri halde c;ikolata onlann midesi
nc zarar vermektedir. 

Mii~kiilpesend deniz ayg~rlarr 
Denizaygtrlan, kendilerine verilen ba

hklann son derece laze olmasma c;ok 
dikkat ederler. Babklar biraz kokulu o
lursa kat'iyyen yemezler. Fa kat bttna 
ragmen Londra hayvanat bahc;esindeki 
iki deniz aygm seyirciler tarafmdan ka· 
zara dii~iiriilen mendilleri yemek budala· 
hgmda bulunarak olmii§lerdir. 

Hayvanlardan baztlan yiyecek hmu
sunda son derece titiz ve muhafazakar -
dirlar. istedikleri ve begendikleri yemek 
olmazsa kat'iyyen ag!Zlanm siirmezler. 
!stemediklerini yemektense a<;bktan ol • 
megi tercih ederler. 

Denizde ya~tyan hayvanlardan bemen 
hepsi de bu hususta titizdirler. Y osun ve 
denizin dibinde bulunan sazlardan ol -
mazsa, ba§ka hir;bir §ey yemezler. Bun
larm haftalarca orur; tuttuklan goriilmiis
tiir. Bir nevi timsah vardu ki yegane gl
dasmt kabuksuz siimiikliibocek te§kil et
mektedir. Bir yaz Londrada slimiikliibo
eek ktthgt esnasmda b.u timsaha hafta -
!area kabuksuz siimlikliibocek bulunama
dtgt ve bunun yerine kabuklu slimiiklii -
bi.iceklerin kabuklarmdan ~tkanlarak ve
rildigi halde a<;bgt tercih ederek bunlan 
yememi~tir. 

Darendede bagcthga ehemmi· 
yet veriliyor 

Darc>nde (Hususi) - iklim ve muhi -
tin daha ziyadc ba~cthga miisaid ol • 
dugunu goren Bclediye ile Kaymakam· 
hk her koyli.inii.n bir hektarhk arazide 
iizum bag1 tesisini mecburi ktlm1~lardir. 

BugUn A§idi ve $abik koylcrinde 800 
bin kokten fazla asma yeti§mi§ vazi -
yettedlr. 

«hamltkla» devam etti: 
- Size gelip Ridiyordu... Sizin dos• 

tunuzdu ... Siz, ondan bu e~yalan taksitle 
ve yahud i~reti alm1~ olabilirsiniz! 

Z iilfii $ahin, renkten renge giriyordu: 
Yok beyefendi ... Niliifer Hammefen

diyi, zahaliniz tammtyorsunuz ... Haytr ... 
Onun yanmda laktrd!smt etmek; onun is
mini kan~t1rmak ... Tovbe, istiiHar eden 
bir ke~i~ ~ibi ba~m1 iki yana salhyarak, 
kekeliyordu: 

- Bu. olacak ~ey miL. Olacak ~ey 
mi? 

Ali Tunc, gli!Umsedi: 
-Pardon ... Ne bileyim?.. 6yle akh-

ma geldi de .. . 
Elile, oturmasm1 i§aret ediyordu: 
- Oturun ... Heyecanlanmaym ... Her 

~eyi ac;1k ve etrafh konu&uyoruz da onun 
i\in, akhma gelen ihtimalleri ortaya dok
tiim. 

Zulfii ~ahin, oturmu~tu; yorgun yor
gun yutkunuyordu: 

- Niliifer Hammefendiye, bu bahsi 
ac;ma~a dilim vanr m1? 

Kurdugu ~iir kervamm vapurla, tren· 
le, yerine gi.ire otohi.isle, otomobille yiirii· 
ten asrl ~iir taciri, matbaalarda dokuttugu 
«edebi abideler» kumaamm ipini, ipligini 
ipegini gene, ihtiyar; sag, olii; malum v~ 
mec;hul biitiin ~airlerin eserlerinden se~i
yor. Bu suretle onun edebi abideleri hirer 
kiic;iik ontoloji oluyor ve bu antolojiler 
mucidi tarafmdan valizler i<;inde Anado: 
doluya, arama da T rakyaya ta§lnlp dag1• 
tthyor. Hediyesi: Te§ekkiirl .. 

*** 
Bana bu kitablardan bir ni.ishasm1 Ba

hkesirden, bir ni.ishastm da ~anakkale • 
d~~ gonderd!~e.r. Adm1 duymad1ihm yeni 
b1<;1m antoloJl 1le alakalanmakhibmt isti • 
yen Balikesirli ve Canakkaleli okuyucula
nma .. ihtiyar. ettikleri zahmetten dolay1 te
~ekkur edenm. F akat astl ~tikran bore 
b I .. d u, 

u anto O]tye a Ian ve eserle1i oiren 8 · 
I . d' N K " nerm. IT, e opruJi.i og)u, ne V edad 
Nedtm.' ne Mehmed Behc;et Yazar, ne 
S~dett~n Niizhet, bugiiniin edebiyatmda 
kimlerm ya$adtgl01 laytkile ogrenememi· • 
lerdir. Ciinkii mimar Haftz Numan10 Is· 
tanbulda bastmp kendi ayagile ta~tyarak 
di.irt tarafa daibtttgl edebi abidelerdeki 
§airlerden c;ogunun adt, bu edebiyat iis • 
tadlannm t:;tkardtklan antolojilerde yok • 
tur. $u halde onlarm da Hafiz Numana 
te~ekkiir etmeleri icab eder. 

Ne yaztk ki edebi abideler !stanbulda 
sahlmymr ve sabibi onlan kitahci vitrinle
rine laytk gormeyip kendi valizlerindo 
dolastmyor. 

M. TURHAN TAN 
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Zab1ta m~murlarma te~ekkiir 
Gec;enlerde Kad1ki:iyiinde Moda cad· 

dcsinde Celiloglu aparttmamnda mu • 
hendis Htfzt Celiloglunun refikasma aid 
elmaslarm c;almdtgmi, htrs1zlann he • 
men o ak~am yakalanarak elmaslann 
l!!tirdad ve sahlbine iade edildigini yaz
mt~tlk. 

Muhendis H1fzt Celiloglunun reflkas1 
Bayan Melahatten aldl~tmlz bir mek • 
tubda hlrstzlan, hAdisenin ihbanndan 
bir saat sonra gibi ktsa bir zamanda bu· 
lup meydana ~tkaran Kad1koy merkez 
memuru Mehmed, birinci komiser Va· 
s1f ve sivil memur Lutfiye te§ckkiir e• 
dilmektedir. 

Ali Tune, Zlilfii Sahine bir sigara u• 
zatmi§h: 

- Demek, Niliifer HanmtJ iyi tam• 
yorsunuz! Cok lcibar, zengin bir kadm ol
dugu muhakkak ... 

Ziilfii $ahin, ba~101 geriye iterek siga• 
ray1 almadt: 

- Tetekkiir ederim, mutad1m de"il • 
dir, c;ok sigara iGemem. 

- Siz bilireiniz. 

Ali Tune, kendi bir ai~Jara altr11~t1: 
- Evet. .. Niliifer Hantm, kimin ne• 

si~ · 

Ziil fli $ahinin yii1.ii, bir heykel ba$1 
~ibi, bird en ta&la~ml,h; gozbebekleri, san· 
ki birden oyuluvermi~ti, bos bo~ baktyor • 
du. 

Ali Tuncun i<;i burkulmu~tu. Ziilfu 
.Sahin, tereddiid mii ge<;iriyordu?.. Soy· 
liyecek miydi ~ N e soyliyecekti? 

Eger bir§ey biliyorsa, soylerdi. 0 da. 
biliyor a 1.. F akat, yiiziiniin birden ta§ • 
lapnast, onun, bilmedigini degil, bildigini, 
hem c;ok bildigini, gosteriyordu. 0 halde, 
soyler miydi ~ ( Ark~tll Otfr) 
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arada her iki tak1mm kalesi de tehlikeli 
anlar ge~irdi. Oyun ilerledik~e Gene • 
lerbirliginin gayreti bariz bir ~ekilde ar· 
hyordu. F akat biitiin gayretlerine rag· 
men Genclerbirligi miihacimleri bir go) 
c;IkaramadJiar. Oyun bittigi zaman ilk 
haftaymin 19 uncu dakikasmdaki goliin 
yalmz F enerlilerin degil, mac;m da ilk 
ve son golii oldugu anla§J!dJ. F enerlilerin 
bu gev§ek oyununa hem yol, hem de faz· 
Ia antrenman yorgunu olmalarmm sebe
biyet vermesi de muhtemeldir. Muhak
kak olan ~udur ki Genclerbirligi bu mac;
ta daha hakim oynad1. Ulus refikimizin 
bu mac;1 anlatan yaziSina koydugu ser
levhadaki (Eger futbolde yenme go! ile 
olc;iilmeseydi Genclerbirligini galib saya
bilirdik.) Ciimlesi mac;m cereyamm ga
yet iyi i{ade etmi~tir. 

MEKK/ SAID ESEN 

Suriye istiklaAi • • 
·~•n 

•• suren kanl1 mii-
olmu§tu? nasi I 

Bir F ransiZ gazetesinin verdigi tafsilata gorft 
Suriyeliler, bir ay miitemadiyen Frans-' 

askerlerine ta,Iarla hiicum ettiler 

$am sokaklartnda halka 
Frans1zca Vu mecmuasmm muharrir • 

lerinden Marcel Hornet, gec;en kanum1 • 
sanicle -5amda patlayan ve biitiin Suriyl!· 
ye yay1lan isyan esnasmda orada bulun· 
mu§ ve hadisatJ, gazetesine bir makale 
halinde yazmi§tJT. Bu makalenin okuyu· 
culanmiZI alakadar edebilecek olan kt· 
Simlanm a§agiya naklediyoruz: 

«Suriyede isyana sebebiyet ver~cek 
~ok §eyler vardt. Bunlardan biri -5am e· 
l~ktrik tabrikasmm k1yas1ya aldigi elek -
trik iicreti idi. 

Elfahri Barudi, elektrik fabrikasma 
boykot ilan ettirdi. Hiikumet derhal ken· 
disini tevkif etti ve siirdii. Bu hadise iize· 
rine, Barudinin kiz karde§i «Halk Evi>>
nin penceresinden ahaliye bir nutuk ve
rerek Fran sa aleyhinde §iddetli sozler 
soyledi. F ranSIZiar «Halk Evleri» nin 
hepsini kapattJ!ar. Halebde bile, Yiiksek 
Komiserin delegesi bu vaziyetten istifade 
ederek millicilerden en ileri gelen liz 
elli ki§iyi tevkif ettirdi. Bu kadan barut11 
ate§lemege kafi gelmi§ti. 

Kanunusaninin yirminci giinii ak~am1 
Samh nasyonalist meb'us Cemil Mardam 
Beyin adamlan halk1 ayaklandirdiiar. 
Ertesi sabah saat be§te, §ehrin merke· 
zindeki Hamidiye <;aT§Ismda bekliyen 
asker k1t' a! anna, sapan ta§larile hiicum 
vaki oldu. 

Polis ve jandarma efrad1 bu hiicu· 
rna sopalarla mukabelede bulundu. Fa • 
kat saat sekize dogru vaziyet vehamel 
kesbetmege b<\§ladJ, asi balk, polis ve 
jandarmadan hie; beklemedigi zay1f bir 
mukabele goriince i§i aZith. 0 zaman 
Yiiksek Komiserlik delegesi, Senegalli, 
Cezayirli, T unuslu, F ash efrad1 vak' a 
mahalline getirtti. Bunun arkasmdan. ku
mandan «Collet» in <;erkez siivarileri i§e 
miidahale ettiler. Fa kat halk, biitiin bu 
kuvvetleri miitemadi ve §iddetli bir ta§ 
yagmuruna tutuyordu. 

Kumandanhk makam1, Mithatpa§a 
c;ar§lSlna bir makinelitiifek gondermege 
mecbur oldu, lakin ne hazin bir tecelli -
dir ki, makinelitii.fek, tistiine c;arptJkc;a 
bomba gibi pathyan kaya parc;alarmm 
hiicumu kar§Ismda tesirini gosteremeden 
geriledi. Asiler §ayam hayret bir cesaret 
ve ci.ir' et gosteriyorlard1. Ellerindeki de
mir ~ubuklarla otomobillerin lastiklerini 
patlatmaga ve tekerleklerin altma agac 
dallan atarak bunlan ilerlemekten ali • 
koymaga c;ah§IYorlardt. 0 mada isyan 
mahalline gelen alii tane toplu kamyon 
ancak askerleri himayeye yarayabildi. 

Daha sonra tanklar geldi. Ahali bun· 
!ann kar~JSJnda once biraz geriler gibi 
olduysa da hiikumet kuvvetleri gene ~e
hirde ancak ad1m ad1m ilerliyebiliyordu. 
Fra·• IZ ordusu, elinde bulunan bi.itiin mo· 
dern vesaite ragmen o giin topu topu iki 
ki.ic;iik sokag1 i§gal edebildi. 

22 §Ubatta, saat 11 de, bir giin evvelki 
sokak muharebesinde olen asilerden iki 
ki§inin cenaze namaz1 k1hmyordu. 

Kumandan asilerin ecnebi mahalle~ine 
inmek niyetinde bulundugunu son daki • 
kada haber ald1 ve kiilliyetli bir kuvvet 
gondererek yolu kestirdi. F akat, kendisi 
de bu efradm ba§mda orada hazu bulun
mU§, camiden ~1kan binlerce Aarabt tes
kine muvaffak olarak, cenazeleri mezar
hga gotiiriirlerken tezahi.irat yapmalar1 • 
mn oniine gec;ebilmi§ti. Kafilenin mezar • 
hktan donii§i.inde mutlaka patlak vere • 
ceginden korkulan isyanm online, gene 
kumandan Collet sogukkanhligl sayesin· 
de gec;mege muvaffak oldu. 

Ertesi giinii artJk pahrtJlann onii alm
mi§, vaziyet diizelmi§, halk aakinletruit 

karft aevkedilen tanklar 
samldigl bir mada, camiye toplanan ~ 
ka<; yiiz ki§ilik bir kalabahk, gene as~ 
leri ta§a tutmaga ve ic;ine barut ve 
doldurulmu§ bo§ konserve kutulanndl 
yaptiklan bombalan ftrlatmaga ba§l• 
ffil§h. 

Cami ku§abld1, kumandan Collet f 
ne bermutad efradm ve <;erkezleri~ ~ 
§mda idi. 0 gun de, bir giin evvelk1 II" 
halki sozle teskin etmek istedi, lakin 
sefer, bir sokagm ko§esine saklanan ~ 
kac; asi Colletyi, gogsiine fulattJk)arJ 
kaldmm ta§ile yere serdiler. 

Cami civarmdaki karakol binas1 atd 
verildi, Hamidiye c;ar§Ismdaki tele: 
santrali ayni aktbete ugrad1. Asiler I 
yiizlerce olii ve yarah vardi, fakat on~ 
buna hie; ehemmiyet vermeden, f1<;1~ 
raylar, kaldmm ta§lan ve ev e§Y~ 
yaptiklan barikadlarm arkasmdan rn~ 
madiyen ate~ ediyorlard1. -5ehrin bat 
bir mahallesinde, tramvay]ar tutufll' 
yamyordu. 

:t.lf.:/1-

0 giin sabahleyin §ehir siikunet i~i~, 
deydi. Bir heyet Yiiksek Komiserlii' 
tekliflerde bulunmu§, red cevab1 alrn1C 
Saat 13 te, isyan, askerlere yap1l~n . ~ 
hiicumla tekrar ba§lad1. Hemen karnii 
p;enclerden miirekkeb biiyiik bir kalaf 
hk gene ta§ yagmuru yagd1rmaga ba~ t 
m~. . 

Efradm ba§mda bulunan zabitleril 
hemen hepsi yaralanmi§h. Polis ve jall~ 
darma kuvvetlerinden de hafif ve 811' 

yarah birc;ok efrad vardt. Halk tarafJll' 
da da vaziyet boyleydi. Kiminin b&f 
sopa ve ta§ darbelerile patlamJ§, aradal 
s1ynhp <;Ikmaga beyhude yere ugra : • 
§Iyor, kimi, askerin ve yahud <;er, 
kezlerin, ate§ etmemek emrini dinleme~ 
athg1 kur§unlarla yaralanml§ yatJyordll· 

Vaziyet gitgide fenala§Iyordu. Bir a 1 

rahk, asilere kendi silahlarile mukabel~ 
etmek daha muvafik goriildii ve ten~ 
kuvveti efrad1 da i§i ta§ yagmuruna dok' 
tiiler. Askerler, makinelitiifeklerin arka 1 

sma siper alml§, kayi§lardan yaptJkla~ 
sapanlarla, asilerin firlattJklan ta§lan o, 
lara iade ediyorlard1. 

Asiler arasmda ta§ fulatmakta fat.l• 
mahir goriinen birkac; ki§iyi esir etmek i' 
c;in yaptlan t~ebbiis akim kalmi§, bari 1 

kada hiicum edildigi halde ricat mecbu 1 

riyetinde kalmmi§h. Bu arahk, asileriJI. 
ele gec;irdikleri bir jandarmay1 btc;aklarl~ 
oldiirdiikleri gorii.ldii. Bundan sonra ~ 
esir daha aldtlar, bunlar da ayni ak1bell 
ugrad1. 

11-:f.lf. 

1§te bu isyan, boylece bir aya yaklll 
bir miiddet, hep ayni sahneler, ayni fa • 
cialarla devam etti. Zabitlerin miidaha' 
!~sine, ate§ ac;mag1 yasak etmelerine rail' 
men, efrad bazan hiddetine maglub olll' 
yor ve silahmt kullamyordu. 

Bundan iki hafta evvel, F rans1z Yiik • 
sek Komiserinin, Suriyeye istiklal veri ~ 
lecegi vadi. goriilmemi§ tezahiirlere sebe~ 
oldu, silahlar elden birakJ!dJ, ceblerdcld 
ta§lar c;IkanldJ ve herkes, «ya§asm Fran' 
sa!» diye bag1rmaga ba§ladJ. 

Bugiin Cemil Mardam Bey, isyan es• 
nasmda bulundugu siirgiinden aynlrn1~ 
bir murahhas heyetinin ba§mda Parist 
gelmi§tir. Bizde pac;avra yoktur, binaen• 
aleyh, hiikumetin, kendi imzasmm §ere • 
fini muhafaza edecegini zannediyorut
Bunu yalmz zan degil, ayni zamanda W 
menni ediyoruz, c;iinkii, aksi takdirde. 
hiikumetin, Suriyede bulundurdugu yir ' 
mi bin asker, yan kapilan miidafaa et • 
mege bile kafi gelmiyecektir. 

Ve her iki taraftan binlerce masum ie" 
ne yerlere serilecektir.». 
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italyan haberlerine gore 13 ler komitesi 

toplan1yor Adis ·Ababa yolu arbk 
tamamile a~Ilmi§ imi§! 

( Ba,taraft 1 inci aahifecle) 
niz FranSIZ - Alman muzakeral! mud -
detine munhaSJT oldugunu soy lemekte • 
dirler. 

italyanlar A,iyangi golii civartnda vukubulan 
muharebede Habe, ordusunun panik yap1p 

ka~bgtni iddia ediyorlar 
Askeri muharririmlzin mUtalealarl 

(Ba~taraft 1 inci aahifede) c;aktan uc;mu~lar ve mitralyozlerle ate~ 
muharebede, Negusiin kuvvetletini mah- . etmi~lerdir. 
vetmi~lermJ~; Negiis, hassa alaylanndan D1~ Bakam bu protestoda, Adis-Aba
sag kalanlarla cenuba dogru kac;m1~ imi~ . · bad a hic;bir garnizon mevcud olmadJgmi 
Bu muharebede birkac; bin Habe§ za- ve ltalyanlarm bu hareketlerile, ac;1k ~e
yiatma mukabil, ltalyanlardan I zabit, hirlere bile hurmet etmediklerini ispat et-
5 nefer olmu~. 21 ki~i yaralanmJ§. N as1l mi§ bulunduklanm soylemektedir. 
sudan ucuz bir zafer demege hakkumz Gece yansmdan sonra gelen haberler 
yok mu? 

lki ihtimal vard1r. Bu iddialar ya Adis • Ababada altnan tertibat 
dogrudur, ya uydurma! Dogru ise hal- Londra 5 (A.A.) - Royter bildiri-
yanlann Habe~lere kar§I, bilamerhamet, yor: 
bol miktarda her ~e~id zehirli gaz kulla- Habe§istanda barb kat'i bir devreye 
narak zayiats1z bir zafer kazand1kLarma girmek iizeredir. italyanlar, yagmurlann 
hukmedebiliriz. Uydurma ise A§iyangi ba§lamasmdan evvel ' Habe§lere kat'i dar· 
golii civannda cereyan eden hadisenin beyi vurabilmek ic;in §imdi biitiin kuvvet· 
hakikati u olabilir: Habe~ler, lta!yanla- lerini kullanmaktadir. 
ra bir baskm yapmi§lar ve askeri deni- italyan Ba§kumandanhgmm bildirdi
len yerli kuvvetlere kar§J bir muvaffaki-· gine gore, A§iyangi golii civarmdaki diirt 
yet k,!lzandtktan sonra • bunu, 1talyanlar giinliik muharebe neticesinde Habe§ lm
da itiraf ediyorlar • italyan ordusunun paratorunun ordusu maglub edilmi~ ve 
biiyuk ktsm1 kar§Ismda mutad geri ~e- bu ordu §imdi bozgun bir halde ka~mak
kilme tabiyesini tatbik etmi~lerdir. ltal- tad1r. 
yanlar da, onlann «bir vurup sonra Biitiin italyan haya kuvvetleri, ka~;an
kac;ma» si.steminin neticesi olan bu va- Ian hombard1man etmek ve mitralyozl~ 
ziyeti, propaganda kuvvetile diinyaya bir iz' a<; eylemek suretile Habe§ maglubiye
zafer diye ilan dmi~lerdir. tini tam bir hale getirmek iizere ileri yol-

Vaziyet bu iki ~1ktan birisidir. Hangisi lanml§hr. Diger taraftan galib kolordu 
oldugunu anlamak ic;in, gelecek miitem- Habe§ imparatorunun ordusunun arka
mim haberlere intizar etmekten ba§ka smdan Guorama dogru ilerlemektedir. Bu 
yapacak bir•ey yoktur. sah giinii !mparatorun hassa ordusunun 

Hahrlardadir ki ltalyanlar, birka~; gun hiicumunu piiskiirten bu kolordu evvelki 
evvel Habe~ lmparatorunun kumanda- giin cenuba dogru taarruza ge~;mi§ ve 
smdaki orduyu mahvettiklerini resmen j. yerli askerler kolordusu, Habe~lerin ar· 
Ian ettikleri halde, aradan birka~; giin kasmi kesmek iizere §arka dogru genio bir 
gec;meden bu orduyu bir daha imha et- hareket yapmaga baslami~hr. 
tiklerini soyluyorlar. Habe~ ordusu man- Asmarada &oylendigine gore, biitiin 
tar degil ki bir iki giinde yerden bitsin ~midlerin mahvoldugunu p;oren Habe§ 
de ftalyanlar gene kessinler. Demek ki Imparatoru, kiic;iik bir miifreze ile Des-
1talyan resmi tebligleri hergun bir zafer sieye kac;mi&ttr. 
haberi vermekten zevk ahyorlar. Romadan gelen haberlere gore, A§i· 

Habe~ ordusunun yok oldugu ve yangi goliine varan ftalyan kuvvetleri f. 
arhk Adis-Ababa yolunun ac;1]d1g1 hak- talyan sag cenahmda hareket eden iki 
kmdaki 1talyan haberlerinin nekadar ordudan ibarettir. Bu ordular, Gondann 
do~ru • oldugunu, bundan sonra gelecek zaph tizerine aralannda irtibat temin et· 

aherlerden anhyacaii;1z. misler ve bundan sonra birlikte cenuba 
dogru inmege baslam•~lard•r. ~· A ' 

*** Habesler nevmidane ka~mtflar 
Rom~ 5 (A.A.) - Mare§al Badog

lio, ne~retti~i bir tebli~de, A&iyangi golu 
muharebesinin, Habe§lerin cenuba dog • 
ru «nevmidane» ka<;I§larile nihayetlen • 
di~ini bildirmektedir. 

ltalyan tayyareleri «karmakan~Ik ka
t;an kiitleyi» bombard1man etmekle me§· 
guldiir. 

Son muharebe nasrl olmus? 
italyan umumi karargah1, ~imai cep

hesi 5 (A.A.) - Havas ajansi bildiri
yor: 

Haber verildigine gore. Negiisun am
u}usal vaz!vetin kan~1khg1 dolayJsi!e ale
lacele Ad1s-Ababaya c;agmldigJ rivayeti 
dola§~ak.tadJr. Adis-Ababaya giden yol
lar, ~Imd, 1talyan ordularma tamamen a-
~Jkhba~Ve ~rd~:ar yollardaki . anzalar
dan ka Ruc;luge tesadiif etmJyecekler
dir. Habe lerin ugrad1klan kan~1khk 1-
talyanlar du manlanm mahvetmelerini ve 
italyan ordulannm zayiatile k1yas kabul 
etmiyecek z.~Yiat verdirmelerini sagla
mt tJr. Neguse kar~1 yapilan son muha
rebede Habe ler birkac; bin ki~ilik zayiat 
vermi~ler. buna rnukabil ltalvanlardan 
yalmz b.i~ zabit ve be~ nefer ~lmu~. yir
mi bir k1~1 de Yaralanm1~tlr. 

Harekat oyle YapJ)mi$tir: 
ltalvanlar 3 n~sanda saat 6,30 a dog

ru taarruza gec;mJ&lerdir. Alp Saboda fir
kalanna mensub birinci kolordu Sezza
dezba mevz.ilerine taarruz etmi~. Eritre 
kolu bir ~e~Jrme hareketi yaparak Habe~ 
kuvvetlenm~ arkasma gelmi&tir. Ak~a
miistii Alphler Adi Are! Gherti dagma 
gelmi§ler ve T abaJda f1rkasJ, Habe~lerin 
muannidane m.ukavemetine ragmen A
gemberteye ~a.si! olmu~tur. Mekan ge
c;idine yerle•hnlen &gir toplar dii$mamn 
§a~kmh~mJ a~t:rmi~t~r. Nihayet Habe~ler 
birka~ bin k1~1 zayiat vererek c;ekilmi$ • 
lerdir. Fakat asker arasmda panik ba~la
mi$ ve ltalyan tayyarelerinin faaliyeti bu 
panigi artmm~tlr: . 

4 nisanda A§IYangi giiliiniin sarkmda 
kain Kuarama dogru bir c;evirme hare
keti ba§lamJ~tlr. Habe$ ricati hakiki bir 
firara donmii tiir. Negus kendi muhaf1z 
kit'asmdan sag kalan efradla birlikte ce
nubda ve uzakta bulunuyordu. 
ltalyanlar bombaltyor, Habefler 

protesto ediyor 
1 

Cenevre 5 (A.A.) - Habe§ D1~ 
Bakam, M. Herni Avenole c;ektigi bir 
telgrafta diin saat 8 de Adis-Ababanm 
be§ !talyan tayyaresi tarafmdan bombar
'dlman edilme~ine kar$1 protestoda bulun
mu~tur. Bu tayyareler, ~ehrin iistunde a!-

Adis-Ababa, diin ogleden sonra bir 
hava hucumu korkusu gec;irmi~ ve bin;ok 
Habe§ ve Avruoah bu esnada civar tepe
lere iltica etmi~lerdir. Di.in sabah, Adis
Ababa tayyare karargahm1 bombard1man 
kin gelen be§ 1talyan tayyaresi lie; c;ey
rek saat Adis-Ababa uzerinde uc;mu$· 
lar ve birc;ok fotograflar almi§IardJr. Ha
diseve bizzat ~ahid alan bir zatJn beya
natma gore, ltalyan tayyarelerinden iki
si, iki eski tayyarenin bulundugu hangar 
iizerine 60 metroya kadar alc;almi~lar 
ve hangar iizerine yangm c;Jkanci fi§ek
lerle endahtta bulunmu§lardir. Eski iki 
tayyareden birisi tamamen yanmi§tlr. ln
sanca zaviat yoktur. 

Sehirde pazar kuruldugu bir gun ol
masma ve ~ehirde birc;ok koyliiler bulun
masma ragmen ciddi bir panik olmarnl§· 
hr. Sehrin her tarafmda Habe§lerin bu 
ilk ciddi tehhke kar~Ismda Avruoahlara 
kar~1 gosterdigi hareket, gayet miikemmel 
bir mahiyet alm1§ ve polis hassatan gayet 
disiplinli harekette bulunmu&tur Baz1 
eski muharibler eski tiifeklerle tayyare
lere ate§ etm.i~ler ve bu suretle tayyare
dl'n ziyade halk ic;in tehlike yaratmi~lar
dJr. 

Ecnebi elc;ilikler ve konsolosluklann 
muhafazasJ ic;in sikJ tedbirler almmi§tlf. 
!ngiliz elc;iliginin etrafma dikenli teller 
~ekilmiotir. T ayyare hiicumlanna kar~l 
muhafaza i~in yapilan siperler, okalip
tiis yapraklarile gizlenmi§tir. 

ingiliz maslahatguzan M. Beutinck, 
cepheye, hiikumet merkezinde yapllmlf 
2,000 gaz maskesi gotiirecektir. Elc;iler 
heyeti, tehlike takdirinde biitiin yaban
cilann lngiliz elc;iligine s1gmmalanm ka· 
rarla~tirmt~hr. Birc;ok elc;iler ~imdiden 
lngiliz el~iligine gitmi~lerdir. Blitun ben
zin stoklan, §ehir haricine c;Ikanlm1~hr. 
Sehrin biitlin miihim noktalarmda yangm 
sondurme makineleri hazir bulundurul· 
maktadJr. 

Alman ajanama gore 
Asmara 5 (A.A.) -D. N. B. ajan· 

smm hususi muhabiri telsizle bildiriyor: 
!talyan karargah1 umumisi, !talyan kl· 

talarmm bu sabah QuoramJ i§gal ettik· 
lerini teblig eylemektedir. 

!talyan karargahi umumisinin raporuna 
gore, Habe§ kit'alan, daima !talyan ta~~ 
yarelerinin ate~i altmda cenuba dogru tl· 
catte devam etmektedirler. Y almz diinkii 
cumartesi giinii ltalyan tayyareleri Habe§ 
k1t' alan iizerine 64 ton bomb a ve 20 bin 
makineli ti.ifenk mermisi atmi~lardtr. 

ltalyanlar, Quormam ele ge~mesi key
fiyetine askerlik bakimmdan hususi bir e· 
hemmiyet vermektedir. <;;iinkii Adis • A-

Almanyanm red cevabmm kat'i ol • 
dugu zannediliyor. 

Askeri gorii~meler 
Londra 5 (A.A.) - Siyasi mahfil

lerde soylendigine gore, lngiltere, Fran
sa ve Belc;ika arasmdaki askeri gorii§ -
meier nisan ortasmda ba§hyacakl!r. 
Alman murahhaslarr Berline gitti 

Londra 5 (A.A.) - Alman Dl§ 
Bakanhg1 siyasi kisJm direktorii M. Di • 
ekhoff Alman delegasyonu azalanndan 
bazJlarile birlikte Berline hareket etmi§· 
tir. 

Von Ribbentrop birka~ gi.in daha 
Londrada kalacaktir. 

M. Eden salt giinii 
Cenevreye gidiyor 

Londra 5 (A.A.) - M. Flandin, 
Lokarno konferansmm Cenevrede top • 
lanmasmi kabul ettigi takdirde, M. E • 
den aglebi ihtimal sah gunu Cenevreye 
hareket edecektir. M. Eden paskalya ta· 
tilini gec;irmek liz ere F ransiz Rivyera • 
sma gitmek niyetindedir. 
lngiltere Akdenizdeki kuvvetlerini 

ni~in ~ekmi~? 
Londra 5 (A.A.) - Havas ajansl 

muhabiri, Akdenizdeki fngiliz filosuna 
mensub gemilerden bir taktmmm geri c;a
gmlmasile bu filonun 560,000 tona in -
digini soylemektedir. Bahriye miit~has • 
SJSlarmm soyledigine gore, bu gen c;a -
gm§, !ngil terenin, hi~ degil~e . §imdilik:. !
talya ile arasmda bir gergmhk husulune 
kat'iyyen intizar etmedigine delalet et • 
mektedir. 

Habe~ · ltalya i1i 
Paris 5 (A.A.) - Haber verildigi -

ne gore, !talyan elc;isi ~· ~erruti 8 ni • 
san tarihli Onu~ler komJteSI toplantlsmda 
takib edilecek usul hakkmda M. Flan -
dinle goru§mU§tur. 

M. Cerruti, dogrudan dogruya Ha -
be§istanla sulh muzakeratma giri§ilmesi 
ve Milletler Cemiyetinin, yalmz iki ta • 
raf arasmdaki temas1 kolayla§hrmak ii -
zere miidahalede bulunmasi merkezinde
ki !talyan noktai nazarmt izah etmi~~lf. 

Diger taraftan bildirildigine gore ltal
yan elc;isi Oniic;ler komitesi reisi M. Ma
daryaganm Duc;e ile mulakatta bulun -
mak iizere Romaya gitniesihin 'ke\1dl 'hu
kumetin~e arzu edildigini ,M: Flancine 
bildinni~tir. 

Bir hakem degil, kefiliz 
Londra 5 (A.A.) - Mustemlekat 

Miiste§an Lord Stanley, Menchesterde 
soy ledigi bir nutukta demi~tir ki: 
«-' ingiltere a<;.Jk<;.a soylemelidir ki, 

Almanyamn serbestc;e ve goniil m.asile 
imzaladigi bir muahedeyi ihlal etmesmi 
kabul edemez. ileride Almanya imzala
digl bir muahedeye tamamile riayet ede· 
cegini gostermelidir. Biz Lokarno mua • 
hedesinde bir hakem sifatile degil bir ke
fil olarak hareket ediyoruz. 

ltalya, lngiltere ve Bel~ikamn 
Fransaya teklifi 

Paris 5 (A.A.) - fngiliz, ftalyan 
ve Bel~ika hukumetleri Frans1z hiikume· 
tine, Onuc;ler komitesinin toplanmasi 
miinasebetile Cenevrede bir Lokarno 
devletleri konferansmm da ic;tima etme· 
si teklifine muvafakat etmekte olduk -
lanm bildirmi~lerdir. Bu konferans 9 ve
ya 1 0 nisanda toplanacakl!. Zira Bel· 
c;ika Ba~bakam M. van Zeeland per§em· 
be veya cumadan evvel Cenevrede bulu-
aacaktJr. 

babaya giden iki yol iizerinde kai~ olan 
bu mevki, ic; Habe~istanm methah de • 
mektir. 

Mare$al Badoglio; Habe§istanm ~ok 
yakmda tam amen maglub olacagmJ btl.· 
dirmektedir. Mare~al Badoglio diyor k1: 

«- N eca~i ic;in iic; hareket ihtimah 
vard1r: Y a yeniden hlicum edecek ve 
maglub olacak, yahud italyanlann hiicu· 
munu bekliyecek ve gene ayni ak1bete ug· 
nyacak. Oc;tincu ihtimal de tama1.nen ,~e
ri c;ekilmektir ki bu da bir felakettlr. (un· 
kii bu arazide ne yo) vard1r, ne de Ha -
be§ k1t' alan luzumu kadar nakliye vesa· 
itinc maliktir.» 

Dessieye bombardtman edildi 
Adis - Ababa 5 (A.A.) - Bu sabah 

alii 1talyan tayyaresi Dessieyi bombard! • 
man etmi~tir. Hasar miktan daha malum 
degildir. 

H abe,lerin tekzibi 
Adis • Ababa 5 (A.A.) - Royter 

bildiriyor: 
1 - !mparatorun lmparatori~eye «Be· 

nim ic;in duadan ba~ka yapabileceginiz bir 
~ey kalmamJ§tlr» diye bir telgraf ~ekti • 
gini, 

2 - fmparatorun sulh taleb etmek 
ve yahud saltanattan feragat etmek ni • 
yetinde bulundugunu, 

3 - fmparatorun Dessieye firar etmi§ 
oldugunu, 

Habe$ hiikumeti kat'i surette yalan -
lamaktad1r. 

Mogolistantn aktbeti 
-

Japon ve Rus siyasetinin .;arp~~tigi bu 
memleketin cazibe ve hususiyetleri 

J ap on ya n In b ii t iin em eli, d 1~ Mogolis tanda da 
Man~uride oldugu gibi bir imparatorluk kurmakt1r 

Man<;ukuo ile d1~ Mogolistan hudud
larmdaki son hadiseler biitiin diinyamn 
nazan dikkatini Mogolistana ve J apon
ya ile Sovyetler arasmdaki gerginlige 
celbetti. Moskova ile Tokyo arasmda 
protesto notalan ve ~ikayet telgraflan te
ati olunuyor. 

Man<;ukonun merkezi Hsin King 
ile d1§ Mogolistanm merkezi Ur • 
ga arasmda dahi §iddetli prates • 
to notalan gidip geliyor. Bu hadiselere 
bakarak bed bin olanlar Sovyetlerle J a -
ponya arasmda her an ilam harbsiz harb 
ba§ltyacagmi bekliyorlar. 

Rusya ve }aponya arasmdaki muba • 
reze sahas1 Mogolistana intikal etmi§tir. 
iki taraf ta birinin Mogolistanda hakimi 
mutlak olmasma raz1 olacak degildir. 

<;arhgm son zamanlarmdanberi d1§ 
Mogolistan Rusyanm kontrolii ve ni.ifu
zu altmda bulunuyor. ]aponlar Man~u
riyi zaptettikten sonra d1~ Mogolistam da 
§arktan sJki§tlTmi§lardi. Sonradan i~ Mo
golistam k1smen zaptederek k1~men 
niifuz ve kontrolleri altma aldJ!ar, d1§ 
Mogolistam cenubdan sardilar. 
Mogolistan nastl yerdir~ 

Mogolistan ucubucag1 olmiyan, yan 
c;iil, yan bozkir bir yerdir. Yiiksek yay
lilian <;adnlarla iirtiiliidiir. Burada Mo • 
gollar bi.iyi.ik koyun, deve ve at si.iriileri 
otlahrlar. Mogollar go<;ebedir. Hayvan 
siiriilerile bir mer' a dan digerine ve bir 
k1rdan otekine rnevsim mevsim go~eder-

Bir Man~u hudud karakolu 
ler. Mer'alann ve k1rlann ba§larmda 
Budist ke~i§lerinin manashrlan vardu. 
Burada gayet garib ayinler yapthr. 

Mogollar gayet muharibdirler. Bir 
zaman bi.itiin diinyayt zaptettikten son
ra gene kendi bozknlarma ~ekilmi§lerdi. 
Fa kat bur ada rahat edememi§lerdi. Mii
temadiyen cenubdan. b.~1p gelen <;inlile
re ve §imalden kopup gelen Kazak alay
lanna kar§l muharebe ve mukavemet et
mek mecburiyetinde kalml~lardi. 

Mogollar Mam;uri ile birlikte <;ine 
hakim alan Man~u hakanlanm tamd1k • 
tan sonra cenubdan biraz rahat etmi§ler
di. <;:unkii Man~u hakanlan <;:inlilerin 
Seddic;inin §imaline giderek Mogollarm 
~;ayHlanm tarla haline getirmelerini ve 
burada yerle§melerini menetmi§lerdi. 

Fakat 1911 senesinde (:inde Manc;u 
Hakanhgt sukut ettikten sonra yeni re -
jim <;inli askerlerin ve c;ift<;ilerinin Mo • 
golistana giderek burada yerle~melerine 
miisaade etmi§tir. Bu yiizden Mogollar 
<";indeki yeni rejimin biaman dii§manJ ol
mu§lardu. (:in bakanlannm ve.risi o\up 
Pekinde tahtmi kaybeden Puyi ] apon -
!ann yard1m1 ve himayesile Manc;uri lm
paratorlugu tahtma oturduktan sonra bu
tiin Mogollar tekrar bu eski hanedana 
merbutiyetini izhar etmi§tir. 
Dtf1 Mogolistan Rus nii-
luzu altrna nastl girdi? 

(:inde Man~u Hakanhgmm sukutun11 
takib eden anar§i esnasmda yani 1912 de 
Carhk Rusyasl d1~ Mogolistam niifuzu 
altma alm1§ ve <;:inle alakas1m kesmi~ti. 
1919 da beyaz Ruslar Siberyadan c;eki
lirken d1§ Mogolistana yerle§tiler. Bu • 
rada bunl.ann kumandam Prens Un • 
gorn Sternberg Mogol devleti nam1 a1-
tmda miistakil bir hiikumet kurdu. Fa -
kat Sovyl'tler Siberyada yerle§tikten son· 
ra Uliasutay ile Urga arasmdaki butiin 
d1§ Mogolistan arazisini de istila etmi~ -
ler ve beyaz Ruslan buradan kovmu§ -
lard1. 

Eski Rusya hududlan haricinde Bol
§evizmin devamh surette ilk tatbik olun· 
dugu yer d1~ Mogolistandir. Budist rna· 
bedleri ve manasttrlar kapahlmi§, Mogol 
prenslerinin haklan ve hakimiyetleri el· 
lerinden almmi§ ve gene Mogollar tahsil 
ve terbiye i<;in Moskovaya celbedilmi§ • 
tir. 

J aponlar Manc;uride yerle§inciye ka • 
dar d1~ Mogolistanla alakadar olmam11· 
lard1r. Bu suretle bu memleket miinha • 
man Sovyet nufuzu ve kontrolu altmda 
ya~ami§tlr. Fakat Japonlar Manc;uriy1 

Ruaya • Man~uri • Mogolistan hududlarrm gosterir harita 

kamilen zaptedip J aponya ile Sovyet I fnlastnm ~imdiden J aponlann idaresi ve 
RusyasJ arasmda 4300 kilometroluk bir niifuzu altma ge~mi§ olmasJ }aponlann 
hudud peyda olduktan sonra )aponlar Mogol imparatorlugunu ihya emeline 
di$ Mogolistana <;ok ehemmiyet verml§· yardtm etmektedir. 
lerdir. ] aponlar Mogolistandan sonra ~arki 
Mogol niilusu Tiirkistanda da hir imparatorluk kurmak 

J aponlarm d1§ Mogolistana alaka gas· istiyorlar. 
termelerinin birc;ok sebehi vard1r. Bun • Bu ii~ imparatorluk as1l <;ini karadan 
lardan birincisi d1$ Mogolistanm sevkul • ba~tanba§a sarmi§ olacaktir. <;;in zaten 
cey$ cihetinden biiyiik ehemiyeti alma • denizden de J apon donanmas1 tarafmdan 
s1d1r. sanlmi§ bulunuyor. 

Cengiz Hanm ve ahfadmm blitiin As- ,Drf Mogolistan ordusu 
ya~1 zaptetmelerinde bir a~il. de di§ Mo· Sovyetler di§ Mogolistan hlikumetini 
gohstanm sevkulcen mev~udir. 1?1§ Mo- ve ordusunu te kilatlandJrmJslardJr. D,~ 
golistanm §imdiki merkez1 Urga lie Cen- M ~ I' t d k' h lk h"k. 't. S t · · · k . K k ogo Is an a 1 a u ·ume 1 ovye 1• 
giZ Han zamamndak1 mer ez1 ra u • d · ·· 1 1 1 k t k'l dT 
rum dt§ Mogolistanm ve dolaylsile Si - t'areMsJ n~uml unle lu u aRra e§b~tl e. !tim§ • 

. , r· 1r. ogo a ay an us za 1 en ara • 
beryanm ve orta Asyanm ve §Jmah yl· f d t 'k d'l · t'r K1z1!ordu b't . . m an ens1 e 1 mi§ 1 . za 1 • 
nm birer anahtandir. lerinin idaresinde tayyare ve tank alay • 

J aponlar d1~ Mogolistam ele ge<;irdik- l ·· d t' ·1 · 1· .. .. . an vucu e ge m mi§ IT. 
ten sonra butun S1beryay1 arkadan vu • F.l k. b k 1 J 

b.! 1 · · A k 1 1 kl 1 va 1 u uvvet er apon ordusuna ra 1 ecek enm ve orta syaya o ay 1 a . . . • . . 
sarkacaklanm pek iyi biliyorlard1. ]a - kar~I ehemmiyetsJzdJr. Lakm b1r harb 
ponlarm d1§ Mogolistana ehemmiyet ver- vukuunda bunlar K1Z1lorduya muavin o· 
melerinin bir sebebi de blitlin Mogol la.rak muhim. hizmetlerde bulunacaklar -
milletini kendi nufuzlan altma almak is
t~meleriHir. Man<;.uri linparatorlu&_unun 
tahtma sab1k <;in Hakam Puyiyi getir -
melerinin bir hedefi de Mogollarm bu 
hanedana alan eski merbutiyetinden is -
tifade etmektir. 

Mogollarm niifusu be§ milyondur. 
Bunun iki milyonu Manc;uri lmparator
lugunun garb hududlannda ya~Iyorlar. 
Binaenaleyh bunlar dogrudan. dogruya 

Japonlann kontrolii altmdadir. Manc;u -
ri Mogollanna Manc;u memurlar1 degil 
munhaman J apon zabitleri bakarlar. 

Sovyetlerin ni.ifuzu altmdaki d1~ Mo· 

d1r. 

Sovyetler dt~ Mogolistamn merkezi 
Urga ile Siberyada Baykal golunun §ark 
sahilinde Verhn - Mdiniski arasmda 
muntazam bir hava yolu tesis etmi~ler -
d1r. Dit Mogolistantn muhtelif noktala • 
rmda Kmlordu zabitleri tara fmdan tay· 
yare meydanlan tesis . edilmi~tir. 

Uzak§arktaki miistakil K!zilordu ku
mandam Mare§al Bluher ile dJ§ Mogo
listan Harbiye Nazm Desuid arasmda 
askeri bir ittifak akdedildigi muhakkak 
addolunuyor. Man~uri ile Siberya ara
smdaki hudud hatt1 J aponya ile Sov , 

Amur nchrinde Japon karakol gemileri 
golistandaki Mogollarm miktan 750,000 
ki~idir. Man~uri namma J aponlar tara • 
fmdan k1smen zaptolunan ve k1smen de 
kontrolleri altma alman ic; Mogolistan -
daki Mogollarm miktan 1,240,000 ki~i
dJr. Bunlar <;;ahar, Suiyan eyaletlerile 
Kalgan havalisinde ya§amaktadJr. 

Kalan bir milyon Mogol da ~arki Tur· 
kistanda ve Siberyada ya§Iyor. J aponya 
biitiin Mogollan bir idare altmda top -
ltyarak bunlardan Man~ukuo gibi ayn 
bir imparatorluk te~kil etmek istiyor. Mo
gollarm ekseriyeti yani ii~ milyondan 

yetler arasmda miinazaah oldugu gibi 
d1~ Mogolistanla Man~uri arasmdaki hu· 
dud da ihtilafhd1r, Rus ve J apon harita· 
Ian bu hududu ba§ka ba§ka gostermek • 
tedir. I-lududlardaki muhafaza kuvvet • 
lerinin zabitlerine gore hakikatte hudud 
haritalarda gosterilenlere hie; benzem~ • 
mektedir. Bunun ic;in Man<;uri - Siberya 
hududlarmda oldugu gibi d1~ Mogolis -
tanla Manc;uri arasmdaki hududlarda da 
s1k s1k musademeler olmakta, ve iki taraf 
hakki kendisinde gormekte ve mes'uliyeti 
digerine yiiklemektedir. 

Mektebinin y1ldonumli miinasebetile Maksim salonlann 
ak~am bir eglence tertib edilmi~tir. Res minuz, bu eglenceye i§tirak eden ve sa
mimi bir gece gec;iren biiyuk kalabahk tan bir grupu gostermektedir. 
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GUNUN BULMACASI . Dil iizer:nde ~ah~malar Hariciye Vekilimi- Kii~iik Antant Viyanada 
Menf• anlamt hakk1nda zin muhim heyanab b · H b b b 1 

•• • • •. • • (Ba.taraft 1 inci •ahifede) Ir a s urg u unmasi-
Turk~e de Indo- Oropeen ve Semitik Rii§tii Aras Avala ajanSI muharrirlerin- •• d . k . 

den birisini kabul lutfunda bulunarak na musaa e etmtyece tir diller arasinda mukayese kendisine bilhas~a demi~tir ki: 
«Belgradcjakl dostlanm arasmda da

ima ayni zevkle bulunuyorum. M. Sto -
yadinovi~ ile, umumiyet itibarile Balkan 
Antantm1 ve bilhassa iki memleketi ala
kadar eyliyen ve giiniin biiyiik Avrupa 
meselelerine temas eden i§ler hakkmda 
fikir teati etmek benim i~in her defasm
da mes'ud bir hadisedir. Bu hususta an
cak ~unu tekrar edebilirim ki, bu fikir te
atileri dii~iincelerimiz arasmdaki mutlak 
beraberligi bir kere daha teyid etmi§tir. 
Bu bizim i~in hic;:bir $Urpriz te§kil etmez.» 

6 , I 1•1 I I I 
7 I I 1•1 1•1 
a •1•1 I I I 

Ofiincii seri kelimeleri 
Oc;iincii seride bulunan tiirk~e menfi 

sozleri (yok) ve (hayir) kelimeleridir ki 
bundan once «Tiirk~;ede menfi anlamlar» 
ba~hg1 altmda ~1kan yaz1lanm1Z1n 8 inci 
sayiSinda bunlarm etimolojik ~ekilleri §OY
le tesbit edilmi§tir [ 1 ] • 

(I) (2) (3) 
Yok : ag + ay (z) + ok 
Hay1r: ah + ay (z) + 1r 
Her iki kelimenin ana kaynag1, (Di

vanii lugat-it-Tiirk) te bulunan {av) ve 
(ay) elemanlarile (Yakut Dili lugati) 
nde goriilen ( ay) kokii oldugunu ve iki
sinde de (2) numarah (V. + y) un
surlarmm (V. + z) yerine gec;erek men· 
fi anlam1 verdigini izah etmi§tik. 

Tiirk lehc;elerinde (yok) kelimesi 
'(yuk), (yah), (souh), (tuoh), (syok), 
( cuk), ( ~uk) ve - «l» elemammn da ila
vesile • ( ~;ogul) §ekillerini almaktad1r. 
Bu §ekillerde (k) yerine (h) gelmesi 
dogrudan dogruya kategorik bir degi~
me oldugu gibi, (y) yerine (<;, c, s) gel
mesi de - (y) nin (z) den degi~me ol
dugunu teyid eden - makul bir tebadiil
diir. 

Asil (yok) a tamarnile muadil olan 
kelime ise ( uhi) ve ( ohi) kelimeleridir 
ki sonlanndaki (i) lerin hirer (ig) ola
cagl bedihidir. Bunlann etimolojik §e· 
killerile · (yok) un tam etimolojik §eklini 
de altalta yazahm: 

(1) (2) (3) 
Uhi: ug + uh + ig 
Ohi: og + oh + ig 
Y ok: ag + ay + ok 

Gayr 
Arab dilindeki (gayr) kelimesi de ta

mamile tiirkGe (hay1r) m aynidir. Eti -
molojik ~ekillerini altalta yazarsak bu 
ayniyet derhal gaze ~arpar: 

(1) (2) (3) 
Hay1r: ah + ay +IT 
Cay1r: ag + ay + 1r 

Y almz ana kokii ternsil eden birinci 
derece prensipal kokte (h - g) degi§me
si vard1r ki bu iki konson da ayni kate
goriden oldugu i~in birbiri yenne ge~e
bilir. 

Kein 
Almancadaki (Kein) menfi soziine 

gelince. bu kelimede de (yok) ve (ha
Yir) sozlerinin elemanlan kendini gos
termektedir. Y almz (hay1r) ve (gayr) 
sozlerinin son elemanlarile aldlklan ta
karriir ve temerkiiz manas1 (Kein) keli
mesinde yoktur. 

Avusturyanm son hareketi hakkmda
ki bir suale Dr. T evfik Rii~tii Aras §U 
cevab1 vermi§tir: 

«Kii<;iik Antant bu meselede bir vazi
yet almaga salahiyettard1r, fakat Kii~iik 
Antanta muvazi bir birlik te~kil eden Bal
kan Antanti, Kiic;:iik Antantm faaliyet 
ve te§ebbiislerini en biiyiik bir sempati ile 
takib etmektedir. Kiic;:iik Antanhn iki 
azas1 ?izim_ birligimize dahildir. O~iincii 
azas1 1se b1r~ok bak1mdan miittefikleri -
mizin miittefikidir.» 

Sulh muahedelerinin asker! maddeleri 
bahsinde Bulgaristanm alabilecegi vazi
yet hakkmdaki suale de Dr. Aras ~u 
tarzda mukabele etmi§tir: 

<<Dogrudan dogruya alakadar kom -
§Ulanm daha evvelden haberdar etmek
sizin Sofya hiikumetinin bu tarzda bir 
te§ebbiiste bulunmak niyetinde oldugunu 
zannetmiyorum. Ciinkii kendilerile dost

Yalmz (syok) §eklinde (s) ile birlik
te (y) de goriilmektedir ki bu kelimeye 
bir eleman ilavesi mahiyetinde goriilebi
lir. Bir de (tuoh) §ekli, (s) kategorisine 
mensub konsonlarm - (ts) miirekkeb 
konsonunun tahalliilile - ( t) ve (d) ile 
de tebadiiliinii gostermektedir. Bununla 
beraber bu iki kelimede de ba§ tarafa 
hirer (s) ve (t) elemam ayr1ca geln¥§ 
ve menfi anlam1 (o) ve (u) vokallerinin 
delalet ettigi ( og) ve ( ug) unsurlannda 
bulunmu~tur, denilebilir. 

(Kein) soziiniin etimolojik 
haliz edelim: 

~eklini a- ~a kom§uluk miinasebetleri idame edin

(Hayu) kelimesine gelince, !slamiye
te girdikten sonra milll varhklanm hep 
miisliimanhga mal etmek gayretine dii§
mii§ olan Turk zumreleri bu orijinal 
Tiirk kelimesini de-arabca (§err) in z1ddt 
oJan (hayr) soziinden 1;1km1§ gibj goster
mege heves ettiklerinden, bu kelime iize
rinde pek ugra§maml§lardir. Halbuki 
(hay1r) soziini.in delalet ettigi menfi an
lamia (hayr) kelimesinin anlatt1g1 iyilik 
anlam1 arasmda miinasebet yoktur. (Serr) 
in z1dd1 olan (hayr) kel imesi ayr1ca 
analiz edilmek laz1m gelen bir sozdiir. 
Bunun etimolojik ~ekli: 

(1) (2) (3) 
(ak + ay + 1iD 

( 1) Ak: Ana kok yerine gec;erek o

nun «esas>> anlamm1 kendinde temsil e
den birinci derece prensipa] koktiir. Bu
nun (hayH) soziinun prensipa) kokii o[an 
(ah) ile bir oldugu meydandad1r. 

(2) Ay: Bunun (y) si gene (z) den 
degi§medir. Uzak bir sahada esas anla
mmm dag1hp aynld1gma delalet eder. 
Bu anlamm uzagmda kald1g1 siije veya 
objeyi de: 

(3) fg: Elemam gosterir. Kelimede 
bu elemanm (g) si (n) ye c;:evrilmi§tir. 

Bu halde (ak + ay + 1g = akay1g) 
soziinde ba§ vokaJ dii§mU§, son konson 
da (n) ye ~;evrilerek ve vokalini kaybe
derek, kelime (Kein = Kayn) ~eklini 
alml§hr. ManasJ «esas anlammm bir sii-(1) (2) (3) (4) 

ag + ah + ay + 1r 
• ie veya objeden c;ok uzak sahada bulun

masJ» d1r. 

tnek istenen kom§ulan haberdar etmek, 
en iptidai' beynelmilel nezaket icab1d1r. 
Bu tarzda hareket, alakadarm kendi te
zini miid~faa i<;in gosterecegi sebeblerin 
kuvvetlermden bir §ey kaybettirmez. Fa
kat. ~ger kom§ularile olan dostluga bymet 
venllyorsa bu tarzda hareket bir tarafa 
buakllamlyacak bir mecburiyettir.>> 

Dr. T evfik Rii~tii Aras beyanatml 
§U suretle bitirmi~tir: 

«Bi~bir!ni takib eden hadiselere rag
m~n mkbm olmakta devam ediyorum. 
~ger Avrupada sulhu muzaffer ~1karma
ga muvaffak olursak memleketlerimize 

~e .. ~~tUn A vrupa milletlerine en biiyiik 
1y1llgl yapmi§ olacagJZ.» 

Tiirkiye D1§ hleri Bakam diin ak
~am Tiirkiye elc;:iligi tarafmdan verilen 
bir ziyafette bulunmu~tur. Bu ziyafete 
Dr. Stoyadinovi~. Balkan Antanh mem· 
lek.etleri el~ileri ve Yugoslavya 01~ f~
len Bakanhg1 yuksek memurlan da i~ti

d1r ki - ana koke «parlakhk» anlam1 ve
ri! erek - «parlakbgm iizerinde temessiil 
ve takarriir eyledigi siije veya obje» ma
nasma gelir. Arab lugatinde de (hayr) 
sozu «mutlaka halkm meyil ve ragbet ve 
tnuhabbet eyledigi nesne» diye tarif edil
mektedir ki yukanki izah ile tamamen 
Uyu~maktad1r [2]. 

Bu kelimeyi 
yese edelim: 

rak etmi~lerdir. 
(yok) kelimesile muka· D 

r. T evfik Rii~tii Aras bu sabah An-

Simdi, bu (yok) ve (hay1r) menfi 
sozlerile bir seriden olan kelimeleri goz
den ge~irelim: 

V. Ohi 
Crek dilinde gerek fiil ba§mda ve ge

rek tek ba~ma olarak kullamlan menfi 
anJam!J zarflar §UnJardlr: ( u, uk, uh). 

Gene bu as1ldan olarak yalmz ba~ma 
kullamlan menfi anlamh zarf Ia eski 
Crek~;e ( uhi) ve yeni Crek~ede ( ohi) 
diye telaffuz edilmektedir. 

Birinci ziimredeki ( U.) - yani ( ug) -
ve - bunun, konsonu (k) ve (h) ye ~ev
rilmi~ §ekilleri olan - ( uk) ve ( uh) (Di
vanii lugat-it-Tiirk) te buldugumuz {ay) 
ve (av) ile birdir. Ciinkii vokaller her 
zaman biribirine tebadiil edebilecegi gi
bi, (g = k = h) serisi de (g = v) ve 
(g = y) formiillerile birle§ince, ( v) ve 
(y) konsonlanmn (g, k, h) olabilecegi 
meydana c;1kar. 

(Uk) ve ( uh) §ekillerinin ba§lannda
ki vokallerin uzunlugu da hesaba kah
hrsa o zaman bu kelimeler tamamile 
(yok) kelimesine miisavi olurlar. Ciinkii 
bunlarm etimolojik §ekilleri §oyle kar§l
la•hnlabilir: 

(1) (2) 
Ok : ug + uk 
Oh : ug + uh 
Yok: ay + ok 

( 1) (2) (3) 
Kein: ak + ay (z) + 1g 
Y ok : ag + ay (z) + ok 

Coriiliiyor ki iki kelimenin elemanlan 
tamamile biribinin aynidir. 

Ayni kelimeyi bir de (hayiT) kelime
sile kar~1la§hrahm: 

(1) (2) (3) 

Kein : ak + ay (z) + lg 
Hay1r: ah + ay (z) + Jr 

Coriiliiyor ki burada da yalmz son e
lemanlarda bir mana niians1 ile kelimeler 
birbirinin benzeri ve yabmd1r. 

V~iincii serinin tablosu 
Bu izahlar, uc;iincii seri kelimelerinin 

de hep bir as1ldan geldigini ispata kafidir. 
Bunlan da bir gorii§te gozoniine koyabil
mek iizere etimolojik §ekillerini tablo ha
linde gosterelim: 

Yok 
Hay1r 
Cayr 
Kein 
Uhi 
Ohi 

[T.]: 
[T.]: 

[Ar.]: 
[AI.] : 
[Cr.]: 
[Cr.]: 

(I) (2) (3) 

ag + ay (z) + ok 
ah + ay (z) + 1r 
ag + ay (z) + 1r 
ak + ay (z) + Ig(n) 
ug + uh (z) + ig 
og + oh (z) + ig 

Bu tablonun gozoniine serdigi dil man
zarasl, bu seri kelimelerinin de hep bir 
(V. + z) formiilile menfi anlamma gel
diklerini a~1k~;a gostermektedir [3]. 

I. N. DILMEN 

[11 Bu yazt (Ulus) un 26..2-1936 da l(lkan 
say1smdad1r. 

[21 Kamus Terctimest. 
[3) Diirdtincii seri kelimelerinin muka

yesesinl yarmkl say1m1zda yazaca~IZ. 

Bigada itfaiye vesaiti takviye ediliyor 
X 

(Husus1) - Belediyemiz, ger;en temmuzdaki biiyi.ik yangmdan sonra 
aitini arbrd1 ve son giinlerde de ~ok kuvvetli bir motorpornp getirtti. 

~ .... -.. -·jigim resim Kaymakamla Belediye reisinin motorpompun tecriibele 
.. mektedir. 

karaya donmek iizere Belgraddan hare
ket etmi~tir. 

Bulgar gazetelerinin fayanr 
Jikkat miitalealarr 

Sofya 5 (Hususi) - Avusturva
mn Se.n ]ermen muahedesinin as
keri ahkammJ yJrtmasmdan sonra 
Bulgaristanm da bu hususta tutacagJ hath 
hareket Sofyamn siyasi mehafilinde me • 
rakla be~lenmektedir. Sofyanm en ciddi 
gazetele~~~den Slovo gazetesi, «Sulh mu
ahede!en~m Yirtdmasl» ba~hgl altmda 
yazdiRI blr ba~makalede Bulgaristanm bu 
hususta tutacaih hath hareket hakkmda 
~unlan soylf'mektedir: 

«Biz Bulgarlar bugiin oyle bir vazi
yett:yiz. ki bu ~aziyet ic;:inde yapacaglmiz 
yegane ~~. bugun A vrupada cereyan eden 
C?k miihim hadisatm sanki kat'iyyen bi • 
z1mle alakas1 yokmu~ gibi sogukkanhl1kla 
onlar1 tetkik etmek ve her vesile ile Ce
ll_l.iyeti Akvama olan merbutiyetimizi 
soylemek olacakllr. Bir tak1m ecnebi ga
~et_eler muahedelerin yeniden y1rhlmas1 
Jhlimallerinden, Macaristanla birlikte bo
~una Bulgaristanm da ismini zikretmek • 
tedirler. Kom§ulartmlz bu hususta miiste
rih olsunlar. Onlann rahatlanm ve bu • 
~iink~ muahedeleri korumak i~in sarfet
t~klen ga~retleri bozmaga ve 1919 sene
smd.e Pans civarmda yanii~ bir yola sev
kedden umumi vaziyeti bizim de daha 
fa~I.a kan~tirmaga hie niyetimiz yoktur. 
B1z1mle olsun, bizsiz olsun zaten sulh 
ln~ah~deleri bozulmaga yiiz tutmu~tur. 
Cunku onlar ne tarihe, ne cografyaya ve 
ne de hakka istinad etmektedirler. Diger 
taraf.tan bu imtiyazh vaziyetlerini guya 
ebed1yen muhafaza edebilmek gayretile 
g~libler, zaten harbden sonra yaptikl an 
b1r~ok hususi anla~malarla kendileri bu 
muahedelerin tatbibm gayrimiimkiin kii
rni$lar ve itaatsizlige yo] acm1&lard1r.» 

---. ..... ~ 
Kadm tayyareci yoluna devam 

edecek 
Or~n 5 (A.A.)- Kadm tayyareci Amy 

Molhson, Londra - Kap r<ikorunu k1r • 
mak iizere uc;u§ yaphg1 esnada, tay -
yaresi sakatlanarak Kolombe§arda kal
mi~tir. Mollisonun seyahatine devam et 
mek niyetinde oldugu ve ingiltereye 

yedek par~alar sipari§ ettigi zannolunu
yor. Tayyare istasyonu makinistleri 
tayyarenin mahallinde tamir edilip e -
dilmiyecegb1i tetkik etrnektedirler. 

Seyahati yanda b1rakhran kaza dun 
saat tam 17,40 ta olmu§tur. 

(Baflarafr 1 inci •ahifede) 
«Kii~;iik An tan t dev letleri Avustury a 

hiikumeti nezdindeki miimessillerini mii§
terek bir te§ebbiiste bulunm1ya davet e -
deceklerdir. ltimad sarsilrnl~IIr, hususile 
ki Viyanada Habsburglann geri gelme
si propagandasma her zamandan ziyade 
miisaade edilmektedir. Kii~;iik Antant 
Viyanada bir Habsburgun bulunmasma 
asia miisaade etmiyecektir. Avusturyada 
Habsburglan tahta ~1karmak ic;in bir te
§ebbiis yap1hrsa, Kii~;iik Antant derhal 
ve oyle bir ~ekilde rniidahale edecektir ki, 
Habsburglar Viyanadan kac;m1ya dar 
vakit bulabileceklerdir.» 

Diger gazeteler de Kii~iik Antantm 
Viyanadaki miimessilerinin a~ag1 yukan 
ayni mealde fakat ayn ayn hirer nota ve
receklerini yazmaktad1r. 

Pragda Macaristamn Avusturyaya 
imtisal edecegi zannolunmaktadJr. Maa
mafih eger Macaristan boyle bir §ey yap
rnlya kalkl§lrsa, basil bir protesto ile ik -
tifa olunm1yacak fakat c;ok daha miies • 
sir bir usul tatbik edilecektir. 

Avuaturya protestoyu 
aiihiinetle behliyor 

Viyana 5 (A.A.) - Avusturya res
mi' mahfilleri, Kii~;iik itilaf devletlerinin, 
mecburi askerlik hizmetinin tekrar tesi • 
sine kar§l yapacaklan mii~terek protes -
toyu siikunetle beklemektedirler. 

Ne kadar aaker lopltyacaklar? 
Viyana 5 (A.A.) - Askeri mah -

filden blldirildigine gore, Avustury:mm 
~imdiye kadar silah altmda 30 bin ask.eri 
vard1. Askeri masarif biitc;enin yiizde al· 
tiSim gec;miyordu. Y eni ordu giiniin bi.i • 
tiin ihtiyaclarma cevab vermek mecburi
yetindedir. Yeni ordunun mevcudu dev
letin ordu i~;in ayuabilecegi tahsisata 
bagbd1r. Maamafih 70 bin mevcudlu bu 
ordunun te~kili dii$iiniilmektedir. Bu or

du yedi fukay ve bir de hiicurn firkasm· 
dan miirekkeb olacak ve biitiin modern 
silahlarla te~hiz edilecektir. 1915 ten 
1918 senesine kadar olan kur' a efrad1 
her sene i~in hu 70 bin mevcudu temin 
edemiyeceginden daha eski Slmflardan 
da asker almacaktJr. Bugiinkii milis kuv
vetleri ordu kadrosuna ithal olunacaktiT. 

Avustur a Hariciye Naz.1rtn1n 
beyanatt 

Paris 5 (A.A.) - Avusturya DI§ 

Bakam M. Berger Valdeneg, !ntransi -
geant gazetesinin Viyana muhabirine §U 

beyanatta bulunmu§tur: 
«- Muahedelerin ihlali diye bir§ey 

olmam1~hr. (:iinkii muahedeler, devlcte 
hizmet ifas1 i~;in hiikiimler kabuliinii kat'
iyyen menetmemi§tir. Nitekim bu gibi 
devlet hizmetleri Bulgaristanda da mev
cuddur. Mesele arsmlusal hi~bir muahe -
deye hic;bir taahhiide aykm olm1yan 
mf dahili mahiyette bir i§tir. Avusturya 
hiikG.meti bu kanun projesini c;oktanberi 
hamlaml§tl. Muahedelerle kat'iyyen te
zad te§kil etmiyen kat'i jesti yapmak i -
c;in bu zamam miinasib gormii§tiir.» 

M. Valdeneg, Roma konferansmm 
hic;bir gizli karar vermedigini ve Avus -
turyanm verdigi karann Bu konferansla 
hic;.bir alakasJ olmadlginl soyledikten son
ra soziine §oyle devam etmi~tir: 

«- Bu konferans ltalyan, Macar ve 
A vusturya siyasetlerinin Tuna havzasm
da en geni§ ban§ §eklinde ahenkle,tiril -

M. Musolini bir 
nutuk soyledi 

(Baftaralr 1 inci •ahifede) 
lan bugiin Habe§ mukavemetini nihai su
rette ezmektedir. Avant Cardist Babil
laslar, sizin canh ve metin $esiniz kalbime 
ilkbaharm selam1 gibi geliyor. Biiyiik 
karde~leriniz §U anda, c;ok yiiksek bir ce
saretle dovii§iiyorlar ve saglam yumruk
larmda arhk kat'i ve oldiiriicii zaferi tu
tuyorlar. V a tan yarm sizleri de miicade
leye davet edecek olursa bazunuz ve 
kalbleriniz buna tamamile hazn buluna
caktu. lhtilalin siyah gomleklerini giy -
mege ve vatana daima hizmet etmege an
cak bu suretle lay1k olacaksmiz.>> - ...... ..._., __ 
lspanya, Moskovaya da siyasi 

bir miimessil gonderecek 
Madrid 5 (A.A.) - Hlikumetin Mos

kovaya diplomatik bir mlimessil gon -
dermek tasavvurunda bulundugu zan -
nedilmektedir. 

1 aponya bahriye tahsisah 
~ogalhhyor 

Tokyo 5 (A.A.) - Amiral Nagano, 
parlamentonun O.niimiizdeki toplantl • 
smda bahriye i~in biiylik tahsisat isti -
yecegini bildirmi§tir. 

Almanyada yeni bir otomobil 
yolu 

mesine matuftu. Bundan boyle bu ii~ 
devlet siyasetlerini birbirine uygun de -
vam ettirmek iizere daimi miinasebette 
bulunacaklard1r.» 

M. Valdeneg yeni kanunun yeni bir 
sistem tesis ettigini ve bunun malum olan 
mecburi askerlik hizmetine hi~ benzeme· 
digini soylemi§ ve demi§tir ki: 

«- Devlet fikir ve i§ hizmetlerinin si
lahh ve silahs1z olarak ne §ekilde ifa e -
dilecegini tesbit hakkma maliktir. Biz 
devletten bir§ey alan her vatanda§m dev
lete bir§ey borclu oldugu kanaatindeyiz. 
Y eni kanun yan askeri mahiyette te§ek

kiillerin ilgasml hic;bir suretle intac etmi
yecektir. Bu iki sistemin birbirile hir;bir 
munasebeti yoktur. Avusturyanm yalmz 
istiklalini muhafaza etmek degil ayni za
manda onun inki§afma da yard1m etemk 
istedigimizden yeni servisin, arsiulusal ta
ahhiidlerimizi ifa hususunda bize daha 
fazla yard1m1 dokunacagmt timid ediyo
ruz. Bugiin nazari' yollardan uzakla§mak 
bu emeli tatbikat sahasma koymak ve 
Avusturyay1, Avrupa dahilindeki vazi -
yeti muhafaza edebilmesi ic;in zaruri o -
Ian kuvvetle tec;hiz etmek istiyoruz.» 

Son soz olarak M. Valdeneg, ordu -
nun statiisiinii degi§tirerek, son derece pa
hahya mal olan goniillii efrad kaydi ye
rine, mecburl hizmet miikellefligi usulii
nii koyacagml soylemi§ ve «bu da, ica -
bmda, hep tedafui mahiyette kalacak fa
kat bizi hertiirlii taarruzdan masun tuta
cak olan ordunun takviyesini temin ede-

Macar gazetelerinin ne,riyalr 
Budape§te 5 (A.A.) ~ Macar a

cektir» demi~tir. 
jans1 bildiriyor: 

Bugiin gazeteler, Kiic;:iik Antant men!
leketleri gazetelerinin Avusturyada mec
buri askeri hizmetin yeniden ihdas1 do
laylsile Macaristan aleyhine yapttklan 
hiicumlan tebariiz ettirmektedirler. 

Pester Lloyd diyor ki: 
«Macaristan hic;bir ~ey yapm1~ degil

dir. fa kat buna ragmen etrafmdaki ha
va harb tehlikelerile agula~ml§IIr. Maca
ristan aleyhine sebebsiz yapi!an bu hu -
cumlar, biiyiik lantana ile siyasi bir yak
lasma ilan etmek ve bunun arkasmda 

MaJaristam hiikmii altma almak niyetini 

gizlemekten ibaret usulu a~;1k~a meydana 
koymu~tur.» 

«F ueggetlenseg» 1se §unlan yazmak· 
tad1r: 

Vaba Macaristan, Avusturyanm hare
ketini anlamakta ve bunu tasvib eyle • 
mektedir. F akat Macar hiikumeti hi~bir 
Zaman Avusturyanm misalini takib etme
gi dii~iinmemi§tir. M a car hiikumeti, hu· 
kuk musavat1 meselesini ne ~erait altmda 
Ve ne zaman ortaya koyacag1 hakkmda
ki karanm saklamaktad1r. 

II I I I I I 
lO I I D•l I 

Soldan saga: 
1 - Avusturya!Ilarm YJrt hklan muall' 

denln lsmi. 2 - Anadolunun garbJnd 
denlz, arabca «<;oban~. dUmamn b1ra!C 
~lrlllik. 3 • !}!§man degU, elln 11( tarafl. 
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Iyl goriinmlyen, as11 ana, baba ve evll 
yerlne kalm olmu§ olan. 5 - Kuvvetll " 
zu, arkanm aksl, altabede bir harfin olll 
nu~u. 6 - Eski M1s1rhlarm en biiyiik nY 
budu; mutlaka laz1m. 7 • Blr~ey soyle 
ba§ka blr~y kasdetmek, i«;ki ile birlll' 
yenen §ey. 8 - Tlbetlllerln papazlarl, I' 
manlann son !§gal ettlklerl yer. 9 - Arabi 
cbir hastallktan kurtulup iyi olmalo. 10 
l}eref, b~una.. 

Yukandan a()ag1ya: 
1 - Ba~1bo§ dola~an adam, me~gullt 

2 - Egmekt~n emir, namaz k1ld1ran, no 
3 - Burun akmasile ba~IIyan rahats!Z 
iiz tiirk<;e cmeydam. 4 - Ana, baba ve ~ 
luk c;ocuklardan miirekkeb kalaballk, bl 
yaz. 5 - Bahar yem1~1erinden biri, geJ!I!ll 
rln Sigmd1klan yer. 6 - Duvarda e§ya I< 
mak lc;ln yap1lm1§ tertibat, hulasa, ecd_.~ 
7 - Nota, iiz ttirkc;e cehemmiyeb. 8 • }(II" 
hayvan vurmak, kur~un ve gtille. 9 - l(ll' 
alfabede bir harfin okunU§U. 10 • Qoi 
kafa ile s1rtm arast. 

Evvelki bulmacamn halledilmif fell 

ll ll 4, r> t1 'I tl II 10 

1 HIAISITlAINIET•IAINI 
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s ~KIRIEIMI•IKI•IF 
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Haydar Rifahn eserlerinden: 
iskender 
Demokrit 
Heraklit 
E£18.tun 
Musolini 
Bismark 
Budd a 
Stalin 
Yeni Adam 
Tarih Felsefesi 
Kiic;iik hikayeler 

Kuru§ 
60 
25 
25 
35 

100 
75 
0 

150 
75 

125 
100 

Doktor ___ .. , 

Zeki Besim TEKTA 
Numune hastanesi dogum '9"e kad•r 

hastahklarJ miitehassJsJ 
Kad1koy, Bahariye, Cevizlik, traiJI' 
vay durag1 No. 2 Telefon: 60177 

SiNEKLER; S1tma, Tifo, Tifiis, Vtrem gibi hastahklar ve 
oliim rtirir. TAHTAKURUSU; uylcunuzu ka~mr. Sizi igrendirir, 
HA~ M B6CEKLERI; yemeldrrinizi, erzakiniZI, enanlZl 
telv1<J eder. GUVELER; hahlaramz•, elbiselerinizi par~alar. 

\ 

I 

rze 
tfASTALIK 

Getiriyor"uz. 

Karmealar, ar1lar, pire, bit, gene, gukayak akrep 
oriimeek, brbllar ve her nevi boeekler, ~ir:ekler: 
aga~lar ve hayvanlar iizerindeki tekmil tufeylah. 

FAYDA 
Kokiinden oldiiriir 

Leke yapmaz 
Markaya dikkat ediniz. 

Berlin 5 (A.A.) - Goring, Berlin - FAY D A diger markalara nazaran iki misli kuvvetli ve yan 
Stettin otomobil yolunun 50 kilometro yanya daha ucuz olup ecnebi yalanlanna aldanarak fazla para 
kadar olan birinci k1sm1m ar;ml§hr. Bu vermeyiniz. Hasan deposu; Istanbnl, Beyoglu. Kutusu 30 orta 
kts1m Berlinden Yoahunstahle gitmek - 50, biiyiik 80, bir kiloluk 250 kuruljtur. ' 

tedir. .. ................................ a. ........................ ~ 



$gu!isf 
n, no 
1ats1ZI 
~ ve r/ 
llk Ill 
ge~~ 

:ya ](C. 

ecdB 
._ }C!r6 

- xv 
. aol~ 

den: 
.ru§ 
iO 
15 
15 
15 
10 
'5 
,o 
.o 
5 
:5 

-

6 NI!IBD 1936 --

Haydarpa~a Lisesi 
Sat1nalma 

Posta T. T. istanbul T elefonu 

idare Heyetinden: 
Muhammen bedeli 4000 lira olan 40 kilometre dahili telefon tesi

sahna ma?sus .;:ift biikiilmiit kapah tel apk eksiltmeye konulmut • 
tur. !halest 13/4/936 pazartesi giinii saat 15 te Tahtakalede Telefon 
Direktorliigiinde yaptlacakttr. ilk teminat 300 lirad1r. Fenni tart -
nameler hergiin paras1z olarak Direktorliik Levazam Dairesinden a
hnabilir. Taliblerin yukar1da yaz1h giinde saat on dorde kadar te • 
minat ak~elerile beraber miiracaatleri. (1045) 

Tiirk Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

'imdiye kadar binlerca ki,iyi zengin elmi,tir 
6 nc1 ke,ide 11 nisan 936 dad1r 

Biiyiik ikramiye 200.000 lirad1r 
Baza kimseler tarafmdan piyango bilet numaralarmt havi cet -

veller tertib edilerek ihtiva ettigi biitiin numaralarda ittiraki ta
z~mm~n etmek iizere sabf yapaldtgi ve alakadarlara bilet ve • 
rtlmeytp yalntz bu cetveller verildigi ititilmektedir. 

Bu~suretle yapdan satatlarda Direktorliigiimiiziin a1akast ol -
madagmt saym halkam1za bildiririz. 

Posta Telgraf Fabrikast Miidiirliigiinden 
Te1!haf fabrikasmda kasa imali i!rin liizumu olan 744 lira 40 ku

:~d~eu:r:men be~elli ve 6646 kilo sa!r ve lama demiri on bet giin 
. -r•k ekstltmeye konulmuttur. 

EkSiltme niaantn k' · · ·· ·· t d'. S lk ,,v .. tt T I on se azmct cuma gunu saa on ortte a 1m -
sogu. e .. e graf fabrikasmda icra olunacakbr. Taliblerin tartna • 
meyl gormek ve f I k . . h .. k .1 . . . k 

d 
kl . evsa ma an ama l!rtn ergun ve e sa tmtye tfllra 

e ece eran de ek ·1t ·· ·· .. ~1 d I ·· d d. b k . t 11 me gunu og e en evve yuz e ye 1 U!<U te • 
mtna 1 muvakkat I . . k .1 f b .k d .. . .. e ermt yabrma tarh e a rt a a mutetekkil Ko-
rntsyona muracaat eylemeleri ilan olunur. (1683) 

Betonarme Koprii in,aab Eksiltme ilan1 

af1a Bakanhfi• 
~o~~ . ve Kopriiler Reisliginden: 

Bahkeatr Vllayet· d B .. h · A I k 1 ·· · d ( 600) . k · f b d l , 1D e ur amye • yva 1 yo u uzerm e 26 
bra ~·~It e .e h Karmcadere kopriisii intaahmn kapah zarf usu • 
lile e 11 Krr:e•~. 124/4/936 cuma giinii saat «16» da Nafta Vekaleti 
~oseE~e·lt opru er Reisliii Eksiltme Komisyonu odasmda yapalacak· 
br. 5~ :.~ t;rtnamesi ve buna miiteferri diger evrak «133» ku -
ru~ n:au ~ 1 ;n e ~ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabilir. 
• Muv":d a ~k~•nat «1995» liradu. lsteklilerin yapmlf olduklan 
Iflere ~ k~~51 • a art ek11iltmeden en az sekiz giin evvel gostererek 
Nafaa e a ebnden ehliyet vesikas1 almalart li.ztmdtr. Teklif mek-
tub1artntn 24/ 4/936 cuma giinii saat «15» e kadar Ankarada ~ose 
ve Kopriiler Reisligine verilmesi lazamdtr. «707» (1711) 

I 

CUMHtJRIYE'l 

Miidiirliigiinden: istanbul Milli Emlak 
CtNS VE MEVKtt Muhammen bedeli 

Lira 
Kadtkoyiinde Caferaga mahallesinin Y ogurt~u~e~me cad -
desinde bir numarah diikkanm yan payt. 1100 
Ayni mahalle ve sokakta 3 No.h diikkanm yart pay1. 1050 

» )) )) » 5 » » )) )) 1000 
)) )) )) )) 7 )) » )) )) 800 
)) » » )) 9 )) )) » » 600 
)) » )) )) 11 )) )) )) )) 600 

Yukanda cins ve mevkileri yaz1h diikkanlarm yar1 paylarmm pa
ralart pe.\lin ve strf nakid verilmek ~artile hizalarmdaki bedeller ii
zerinden a!<lk arttlrma usulile ayrt ayrt satlflart on giin uzattlmtftlr. 
t&teklilerin ve ,eraitini agrenmek istiyenlerin 13/4/936 pazartesi 
giinii saat on iki bu~ukta yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile miira -
caatleri. «M.» (1788) 

Istanbul Belediyesi ilanlan 

Senelik muhammen kiras1 30 lira olan Y enikoyde T ekke sokagm
da 14, 16 yeni numarah 2234 metro 60 santim murabbamdaki arazi 
937 veya 938 - 939 seneleri maym sonuna kadar kiraya verilmek 
iizere a~1k artllrmtya konulmu,tur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirlii • 
giinde gariiliir. Arttarm1ya girmek istiyenler 225 kurutluk muvak • 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 13/4/936 pazartesi 
giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdtr. «B.» (1611) 

7 Nisan S A L I A K $ A M I 

KEMENCEGi ANASTASIN 
53 iincii S A N' A T H A Y A T I 

C A G .L A Y A 
• (ESKI MULENRUJDE) KUTLUNACAKTIR 

Eftalya Sadi, Bestekar Bimen kanuni Artaki, 
Baba Ovrik Fikriye, Miizeyyen, Monolog Mazlum, «:;igan danslan ve bii· 

tiin meslek arkade:,lannm biiyiik MUSiKI ZiYAFETi. Telefon 40335 

GiizelliQin 
s1rr1 

Venii• markasml ta,ty an: krem, 

pudra, ruj, ri mel, alhk, aOrme, bri· 

yantin, brnak cllas1 1 sabun, losyon. 

e.sans ve kolonyalar asri kadm gii

zelliginin bllsirnl oldu. Herkes onu 

sevdi ve ~imdi herkes onu kullan1yor. 

Evliya Zade Nureddin Eren Ecza

yi Kimyeviye Alit ve Itriyat deposu 

Istanbul • Bah~ekap1 

A~1k -Eksilfme · ilalu' 
Karacabey HarasJ Miidiirliigiinden: 

Hasat zamam kullamlmak iizere Hara ihtiyaca i!;in niimuneai ve~
hile dart bin kilo orak ipile on bir bin kilo balya teli a~1k eksiltme 
usulile satin ahnacakttr. Eksiltme giinii 24 nisan 936 cuma giinii sa
at on bettir. Eksiltme yeri Karacabey Harasa merkez binastdtr. Ha
ra teslimi orak ipinin kilosuna kuk yedi kuruf, balya telinin kilosu
na on dart kuru~ muhammen ktymel takdir edilmittir. Orak ipi i!<in 
yiiz elli lira, balya teli i.;:in yiiz otuz lira muvakkat teminat alma • 
caktar. Sartnameyi istiyenlere Haradan parasaz verilir. tsteklilerin 
kanuni ~esaik1erile eksiltme giinii Harada bulunmalart ilan olunur. 

(1791) 

PASTil ANTiSEPTiK 
KANZUK 

Teneffii.s yollarile ge~en hastahk
lara kar~l koruyucu, tesiri ka~'i 
pastillerdir. Nezle. Bron~it, Gr1p 
ve Bogaz rahatsJzhklarmda, ses 
kas1kh~mda pek faydahdar. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyojl"lu - Istanbul 

Doktor " 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad•n hastallklar• 

mUtehass1s1 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nakletmi§tir 

1 Telefon : 22683 rl 

Bi~ki Dersleri 

I lnhisarlar Um M""d"" }"""' ·· d 1 
----~~--~-------u~m~~u~u~r~u~g~u:n::e:n~-----J 

410 kalem m~hammen ktymetleri miifredat defterinde yazth i~e 
yaramtyan demarbat efya. 

Hocas1z ve ~ok kolayhkla 
evinizde kendi kendinize kadm 
elbiselerinin nasJl bi~ilecegini og
renmek isterseniz Be~ikta~ Diki§ 
Yurdu direktorii ~iikrii Canahn 
Bi~ki Dersleri ve Yiiksek Bi~ki 
Kaideleri adlanndaki metod kitab· 
lanns ahmz. <;ok sade ve anlays§h 
bir tarzda yaz1lan bu kitablar1n 
birinei eildi 2 ikinci cildi 2,5 lira
dJr. Yaln1z Be~ikta~ Diki~ Yur
dunda satlhr. Bedeli gonderildi
ginde tqraya derhal gonderilir. 

842 kalem cinai miifredat defterinde yazah ite yaramtyan muh • 
telif efya. 

'! ukartda miktar. v~ izahatl ya ozth efya toptan veya perakende au· 
rettle 9/IV /936 tarthme rashyan perseml: ~ giinii saat 10 da pazar • 
hk1~t aalllacakhr. lsteklilerin etyay1 ~orm:k iizere hergiin ve pazar
l~k i~in de tayin olunan giin ve aaatte % 15 teminat paralarile bir • 
lakte Kabala~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesi Miidiirliiiiindeki Ahm 
Salim Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. _(1675). 

Adres : Be§ikta~ Diki11 Yurdu: 
Akaretler No. 64. telefon 43687 

9 

Bu kutunun l~lnde kai:hn gUzelllginin 

biitiin s1rr1 gizli oldugunu biliyor musunuz ? 

PERTEV PUDRASI cilde yapt§tk durmaz 
qUnkU cildln ta kendisldlr, yUzU pari tmaz. 

qunkii parlakhk onun kendislndedir. 

Gemlik C. H. P. il~e Yonkurul 
Ba,kanbg dan: 

1 - Y aptlacak if; Gemlikte Atatiirk heykeli yanmda 5770 lira 80 
kurut ke,ifli C. H. Parti konagtdtr. 

2 - ~artname, ketifname, plan ve resimler, Bursa tl ve Gemlik 
tl!;e Parti Ba,kanhklarma ve Galatada Minerva hanmda 32 
saytda mimar Bay Abdullah Ziyaya miiracaatle goriilebilir. 

3 - It; apk ekailtme iledir. Ve eksiltme nisanm 16 net pertembe 
giinii saat 15 te Gemlik Uraymda yaptlacakhr. 

4 - Muvakkat teminat ak.;:esi 432 lira 81 kuruttur. 
5 - lstek~ile~ o ~ii~ tem.inat ak.;:esinden batka hususi tartnamede 

kendalermden tstemlen fenni ve mali ehliyetnameleri zoster • 
mek mecburiyetindedirler. 

6 - YapJya li.ztm kum, kire!;, laf ve tugla Partice temin olunmus • 
tur. (161S) 

ADEMi iKTIDAR 
VE 

8ELGEV~EKLIGI NE 
K A R ~I 

! 

iHTiYARLiol 
YOK ED~R 

Tafstlat: Galata posta kutusu 1255 H 0 R M 0 BiN 

'• 

0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADlR 

·-... - .. -
- """ _.ltJ,_ 

.. 
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Hem ampul parastndan hem degi§tirme masrafmdan ve hem de 
cereyan sarfiyabndan hep bir arada tasarruf i~in 

•• •• 

LUMA AMPULUNU K·UJ,.LANINIZ 

LUMA AM UL • 

EN AZ 1500 SAAT YANMAKTADIR. 
Bu yiiksek faikiyetine ragmen 

LUMA ampulleri daha az c:ereyan sarfeder ve daha bol lflk verir. 

Hesabtni bilen yalnz1 L U M A kullantr. 

ELEKTRON OESS 
L U M A ampulii yaln•z bu ambalajla sat1hr. 

Taklitlerinden sak1n1n1z. Galata, Voyvoda c:addesi No. 58 • 60 • 62 • Ankara, Anafartalar c:addesi No. 10 

istanbul Komutanbgt 
Sahnalm Komisyonu ilanlart 

Tiim ambarmdan 16 net ya • 
ya alayma verilmit olan A. seri
li 256100 sayth levaztm ayniyat 
teselliim mazbatasmm miiteah • 
hid ve sabctlara verilecek kts • 
m1 bof olarak diger ktstmlartn -
dan kopararak zayi olmuflur. 
Ko~amda ve ikinci par~alar1 bot 
olarak dip ktsmmda bagh bu • 
lunmaktadir. Bu mazbatay1 bu • 
lanlar Komutanhk Levaztmma 
teslim etmeleri ve aksi takdirde 
zuhurunda hiikmii olmtyacagt i
lan olunur. (1727) 

Dr. IHSAN SAMi 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilah, ferengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
say1lmas1. Tifo ve 1s1tma hastahk
larl te:,hisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilab, Ultra mik· 
roskopi, hususi qllar iatihzar1. 
Kanda iire, feker, Kloriir, Kolles

terin miktarlannm tayini. Divanyolu 

Bir m iitehass1s diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cild i~in zararhd1r. 

YaptlmasL la!tmge len 
Fen, senelede stk stk yaphran maki· 

yajdan yiizde ya~m ilerledigi izleri 
belirir. Bu ise bir gene: loz teninin 
giizelligi 1~m tehlikelidir. Fakat 
bu gibi hallerde cild, Biocel tabir 
edilen genc:le§tirici ve ihya edici 
unsurlarla beslendigi takdirde der- , 
hal tazeligi, giizelligi ve yumu§ak 
h~ iktisab eder. Bu ktymetli eev mu§ adalelerini slkla§ -
her, Viyana iiniversitesi profesorii hnr ve be§ereyi besler 
doktor K. Stejskal tarafmdan hu • ve genc:le~tirir. Sabah • 
susi bir usul dairesinde gene hay - leyin beyaz rengindeki 
vanlardan istihsale muvaffak olmu§tur. (yagsn) Tokalon kremi tatbik ediniz. 
Bu cevher, pembe rengindeki Toka • <;Unkii beyazlahct ve mukavvidir. l§te 
Ion kremi terkibinde mevcuttur. Ak • bu suretle makiyaj ve solmu§ bir ten 
§amlan yatmazdan evvel kullamldlkta yeni ve cazib bir giizellik tabakasile 
siz uyurken cildin zaytflaml§ ve sol- ku§amr. 

---·No. 113 Tel: 20981. --· E D E N s 
FE MiL 

Kad1nlar1n Adet bezleri • A URDAN KURTARIR 
Kadm ve kwarm seve seve kulla· AMELiYATSIZ B S 

SATILIK ARAZi 
Biiyiik~amhcada malftl gaziler arazi· 

sinde malill Bay Mehmed oglu Rizanm 
(10) numarah ve (16) bu-;uk dontimliik 
arazisi satuacagmdan taliblerin <;am • 
hcada Namazgahta muhtar Tevfige 
miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Tabil meyva usarelerile hazll' • 
lanrru~ yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciger, bobrek 
hastallklarmda fevkalade faydall • 
chr. Hazmi kolayla§tlnr, inklbaZJ 
izale eder. 

oaea~ gayet s1hhi, temiz, yumu~ak 
ekonomik ayba~J bezleridir. Her Dr HORHORUN·· (Berksoy) tNG!Ltz KANZUK ECZANESt 
eczane ve parfiimeri magazalarm- r- • ... Beyoglu • 1stanbul 

d!ll!!a!k~u~tu~s~u~6!!!!!0!!!!!k!!!!!u!!!!!ru!~!tu~r~. ~!!!!!!!!!~~ .. Muayene hergiio ak~ama kadar Eminonii Valde k1raathanes! yanmda r6 OJ • A. KA Tl EL 

ADAPAZARI 

RK TiCARE·T BANKA I 
Tamam1 odenmif sermayesi: 2.200.000 T. L. 

EN MUSAiT 

Ticari krediler · 
Senet iskontosu 
Senet tahsilat• 
Teminat mektuplar1 

-
$ARTLARLA: 

VE 

Kumbara hesab1 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 
Vadeli mevduat 

Faizleri ·her ay1n birinde Odenen 

KUPONLU V ADELi MEVDUAT 
.--i-z_a_h_aiJI!It-i-~-in_B_a_n_k_a_g_h .. ;e_l_e;:e--ii-r_a_c:_a_a_t _e_d_i_n-iz-.---.1 
._ __________________________ ........... ____________________ __._ 

Merkezi : A N K A R A 

Istanbul ,Subesi : Dordiincii Vaktf Han 

~ubeleri : Ankara, Adapazan, Band1rma, Bartm, Biga, Bolu, Bozuyuk, Bursa, 
DUzce, Eski~ehir, Gemlik, izmit, Kutahya, Safranbolu, TekirdaO 

(A. K U T I E L) 
Karakoy Top~ular caddesi No. 33 

ARLON 

AsiPin Kenan 
Halis ve hakiki tabletleri s1hhatinizi 

soguktan ve biitiin a~nlardan korur. 

Ismine dikkat 

Sahtb ve Ba§rrwharrtrt Yunaa Nadi 

Umumt ne~rtyatJ tdare eden YaZJ l§lerl 

MildilriZ: Hikmet Miinil 

Matbaaczltk tle Neptyat Tilrk Anontm 

~trkett • Istanbul 

RADYOLi 
En biiyiik sergilerde 18 dip -
lorna, 48 madalya kazanmifbr. 

«Boyle giizel difler yalmz 

RADYOLiN 
kullananlarm ditleridir .» 

Di!l tabibleri diyor kl: 

«Dislerin ve agzm s1hhati . 
sabah ve ak,am giinde 2 defa 

Haydarpa~a Lisesi 
Sat1nalma Komisyonundan 

1 - Haydarpa,a Liaeai ve Muallim ktsmt talebeai i!):in az 460, 
500 ~ift iskarpin, taahhiidiinii yapamamif o1an miiteahhid nam 
hesabma a~1k eksiltme suretile ve tartnamesi J!lUcibince aabn ah· 
nacaktrr. 
2- Tahmin fiati 3000 lira ve ilk teminati 225 liraair. 
3- Eksiltme 8/4/936 ~ar,amba giinii saat 14 te Istanbul Kiiltiir 

rektorliigii binasmda toplanacak olan Komisyonda yaptlacaktlr. 
4 - $artnameyi gormek istiyenlerin Okul Direktorliigiine miira • 

caat etmeleri ve isteklilerin belli giinden evvel Okul Direktorliigiin• 
den alacaklar1 irsaliye ile teminatlarm1 Liseler Muhasebeciligine ya• 
hrmalar1 laztmdJr. (1543) 


