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korumak m aksadile yapılmış Sulhu 
Türk 

olan 

- lngiliz itilafı Ror1ı·a 
v e Berlini sinirlendirdi ...____ 

:---..........__~--------~ 

Vekiller Heyeti 1 

Ecnebi menbalarından gelen haberlere göre .. 

1 

Cumhur reisimizin f 
başkanlığında l 

Türk - Fransız anlaş-
topl andı ı 

.~nkara 14 - Yekiller heyeti! 
~un Meclis binasında bir top·J 
~ntr Yapmıştır. Toplantıya? 
. Utnhurrei~imiz l smet lnönüf 

masının da bugünlerde 
:~.aSet etmiş \'e içtima uzunf 

~ddet devam etmiştir . 

yapılması bekleniyor 
~~~---·-..~--~--~ 

Londra, 13 (A.A.) - Gnzet~ler l lamakta ve T~rkiyenln .bilhassa mmdan sevkülceyş ehemmiyeUni 
Türk - İngiliz anlaşmasını selam.. Romanyayn vcnlcn garanti bakL ve coğrafi vaziyetini tebarüz et• ....___ _____________________ _;,_ ____________ tirmektedirler. 

Alm2nlar Danzige 
ta3yare ile silah 

sevkediyorlar 
__, __ .._....._,,........._,.,,_.._~~, 

Gazeteler, Tilrk - İngiliz itiıtüı 
sayesinde bir İngiliz • Sovyet pak 
tına mUncer olabilecek olan TUrk -
Sovyet münasebetlerinin samimllL 
ğinden bahsetmektedirler. 

Times §Öyle yazıyor : 

"Türkiye mUoterek müdafaa sis 
temine mühim bir siy~ ve sevkul
ceyşi yardım temin et.m.i§tir. Tür
kiye ile Sovyetler Birliği arasında.. 
ki bağlar, yakında aktedilecek o
lan İngiliz _ Türle itillfmm. !ngi
llı: - Sovyet itillfı için bir · köprll 
vazifesi görmesine yardım etmesi On günde 30 bin 

Alman muharibi 
I Jlznndır. 

Danzige gönderilmiş 
Mareşal Göring, italyadan 
alelacele Berline hareket etti 

~orn 
bir a, 13 (A.A.) - Akdenizde 
._

1 
gezinti yapmakta olan mare

"" G" . 
~ng Huascara vapuru ile 

Arkadaşının kulağını 
Dun 

18~.r~rak kopardı 
~ak Buyükadada çok garip bir 

A. kopanna vakası olmuştur. 
iste daya çalışmak için giden Yani, 
st?ıcıa Inat ~·e :.a~l adlı üç işçi ara· 
!bı rakı yuzunden bir kavga çık· 

Stır. 
ıı· ~~~etten gözleri kararan Vasil, 

ıttııa ısıne küfreden Yaninin üstüne 
llı.i!ıfrak soı kulağına di~lerini geçir_ 
ı~,.w ır Va ·ı ~ · sı , ancak arkadaşının ku· 
~~ tanı~mile ısırıp kopardıktan 

\" kendıne gelebilmiştir. 
~c:a~lr hastaneye kaldmlmış, mü 
~il Yakalanmıştır. 

~ 

Livomoya çıkmış ve bir hususi 
trenle !derhal Almanyaya hareket 
etmiştir. 

Danzigde 
Pnrls, 13 (A.A.) - Figaro g:ı

( Devamı 4 üncüde) 

Lclıislan başkımıant!anı Varşoı•ada 
bıtlwıa11 Littıanya başkımıandanilc 

bir arada .•• 

ispanyada, büyük 
zafer geçidi hazırlığı 

General Franko "Büyük ispanyayı 
yaratacak olan, çelik 

adalelerdir! ,, diyor 
(Yazısı 6 wcıda), 

lnglllz _ TUrk paktı İngiliz - Po
lonya. kadar k tli ve hattA daha 
vasTcltr. 'I'UrfdYe • ve,rn. lngilte.re;}i 
Akdenizde harbe aliıilkliyecek her 
hangi bir tecavilı: veya TUrkiyenin 
ve İngiltere tarafından garanti e.. 
dilen devletlerin menfaatlerine do
kunacak her hangi bir hareket bu 
ilci devleti yanyana bulacaktır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Musolininin 
bugünkü nutku 

italyan Bqvekili 

Türk - lngiliz anlaşmasına 
cevap verecek 

Roma, 14 - İtalyan Başvekili 
Musolini bugün Torinoda bir nu -
luk söyliyecektir. İtalyan başveki _ 
linin bu nutkile Türk - İngiliz an_ 

la.şmasına cevap vereceği ve bu 
anlaşmanın İngiliz - İtalyan Akde
niz anlaşmasına muhalif olduğunu 

söyliyeceği sanılıyor. 

Tahminlere göre, Musolini bu 
nutkile İtalyanın Fransadan iste_ 
diklerini de resmen ilan edecektir. 

. . 
Başvekil Dr. Refik Safdanı Büiük Millet Mecllsiridt Türk - '/ngiliz Ott' 

laşmasını izah eden mttkımıt söyler kcn ve nutuk esnasında mebu.sları. 
mızdan bir grup .• 

Alman-ltalyan askeri 
ittifakının esasi.arı 

ifşa edildi 
iki taraf, bir ihtilaf halinde bir tek 

askeri blok hal inde bi~leşecek 
Paris, 13 (A.A.) - Havas bil- muteber olacak ve bu müddetin 

diriyor : ''Matin., gazetesi, Alınan hitamında yenilenecektir. 
- İtalyan ittifak muahedesinin Paktın askeri kısmının bizzat 
metnini neşretmektedir. Bu habe- Hitler tarafından tesbit edilmiş 

ri, büyük ehemmiyetine ve gazete olan metni, şu cihetleri tqsrih ey. 
cilik bakımından sansasyonel ma- !emektedir: 
hiyetine binaen, mesuliyetini "Ma- 1 - Bir Avrupa anlaşmazlığı 

tin,, gazetesine bırakmakla be- takdirinde, Roma ve Berlin, !der. 
raber, vermemezlik edemiyoruz. hal askeri müşaverelerde buluna-

''Matin, ,gazetesinin Roma mu- caktır. Bu müşaverelere memur 
habirinin gazetesine bildirdiğine şefler, gizli munzam bir protokol 
göre, İtalyanın Berlin büyük el- la şahsan tesbit edilecektir. 
çisi, Almanya ile İtalya arasında- 2 - Akit taraflar, menfaatleri
ki askeri ve siyasi paktın metni· ni ayrılmaz bir surette biribirine 
nin tesbiti ha'kkınldaki Alman bağlı telakki etmeğe taahhüt ey
tekliflerinden dün gece Romayı terler. Bu demektir ki, akit taraf
haberdar etmiştir. lardan doğrudan doğruya yalnız 

Sekiz maddeden terekküp et - birini alakadar eden bir anlaşmaz-
mesi istenen bu paktı, on sene için (D<'nımı 4 Uncl!de) 

Dilenciler tabiyelerini 
değiştirdiler 

Şimdi gün görmüş de düşmüş zavalh 
rolünde dılenmeği tercih ediyorlar 

( l' azısı 2 incide), 



2 

Ankara 14 - Vergi tahsilatı şaya ayı zarfındaki tahsilat 35,821,512 
m memnuniyet bir yolda inkisaf cLI lirayı bulmuştur. Bu suretle şimdi
mektcdir • ye kadarki tahsilfıt yekOnu 
Yapılan hesaplara göre nisan 217.587,218 lira olmuştur. 

Tren tarifelerinde yeni 
değişiklikler yapılacak 

i\nkara 14 ~Devlet demiryolları usul 14, hazirandan itibaren tatbik 

umum müdürlüğü yolcu katarları edilecektir. 

Tababet hoyotlorr elli seneyi doldurnmş on yedi Tıckim için diin Tokat/iyanda yapılmtş olan toplantıda btt 1unan1ardan iki fTU/j ... 

tarifesinde yeni değişiklikler yap· 

.mak üzere tetkiklerde bulunmakta-

drr. Yeni tarifeler haziranın 15 ne 

kadar tamamlanacak ve ayni günde 

rneriyete girecektir. 

Tayinler 
Ankara 14 - H udut ve sahiller 

sıhhat müdürü doktor Osman ls
rnet, sıhhiye vekaleti heyeti teftişi
ye reisliğine tayin edilmiştir. 
Vakıflar umum mfidürlüğünde de 

Bazı yolculann, rahat seyahat et.. bazı tayinler yapılmıştır. Bu arada 

Adapazarı 
gezinti trenleri 

Gelecek pazardan itibaren 
işlemeğe 1'aşlryor 

• • n1 dak' bos 1 • şunlar vardır: 
mek ıçın ya ann ı :. yer en ,.. 1 .. nhal b 

1 
··d-

ıv u u unan umum mu ur-
de sahibi varmış gibi göstererek eli· Jük müfettişliğine muamel~t \'e müL 

Devlet Dcıniryollan idaresi, ha. 
\'alar ısındığından bu mevsimde !bil 
yilk bir rağbet gören ve Uç senedir 
iyi neticeler alman Sapanca - Ada
pazarı gezinti lrcnleıinin gelecek 
pazar gilnünden itibaren :tekrar ya. 
ptlmasma karar Vermiştir. 

ger yolcuları ayakta seyahate mec- hak \'akıflar rnüdfirü Halim, onun 

bur ettikleri gözönüne alınarak bL yerine Kadıköy \'akıflar müdürü 
Hilmi ve B ursa vakıflar müdürü İh· 

Jetlerin mevki numaralı olarak sa· san da Kadıköyüne tayin edilmiş-
tılrnası da kararlaştmlmıştır. Bu tir. 

Vakıt -Asım Us, "Cumhuriyet devrinde giz_ 
il muahedelerin yeri yoktur., bqlıklı 

:,vıu:ımıda dikkate değer bir noktayı 
ortaya daküyor. 1914 do Türklyenın 
~ harbe gtrdlğlnl, bundan kimsenin 
haberi olmadığmı, Türk - .Alman mı. 
tak muahcde5lnin mebusan mecll81ne 
ta.sdlk etUrilmedlghıi TUrk mllletlnln 
l,rades! vo m.aıamatt hartc\ııd~ bUyuk 
bir harbe BtlrUklendlflnl söyledikten 
llonra bunun neUceslnde mkıraz bulan 
J1tlyUk bir imparatorluktan doğan Ttır. 
itd.YO <:umhur!yeti hUkQmctlnln, son ha. 
tdlseler J<&r,ımldıı 6nce §!fabl mahiyet· 
~ yapWuı temaslardım ııonra BUyUk 
:Millet Mecllslnln ''erdiği salAhJyetıc 
;tnglllilerle konu§Dlaya bagladığmı, 
ııeUct:iendirdlğini meclise tasvibe 
ıı.rzetusını, bunu takip edecek kaU it_ 
Walon da ı;ene mecllse blldirlleccğinl 
~yet gUnün blrlnde harbe girmek icap 
tdersc bımlarm da BUyük lııllllct :Mecll
ıi karo.rile olacağından emin olıı.bUece
llmlzl l§nret ediyor , 

Tan -Sulh ve Emniyet adını ta§ıyan Sabi. 
lıa Zekeriya bu malc.aicslnde Türk - tn
glliz anta:ma.smm yıı.I.ııız TUrkJyenln 
emniyet ve selAmetını değil Balkanla_ 
nn ve Avnıp:uım mukadderntmı dcği§
Urcceğlnden bahsederek TUrkJyenın ia
U1'. \'C harp slyascU güden devletlere 
ı;;ok ağır !edakll.rlıklara kallanarıık sul_ 
bu mUdn!nnya ı;alı§ıın devletler aram
ba glrml§ bulunduğunu söylUyor. 

".Avrupa kıtasmı blr Alman kıtası, 

Akdcnlzl, bir ltaıyan denizi saynn dev. 
letıere karı;ıı TUrklyenln tedbir alma. 
mBBI bu tehlUccyl ctktın umumlycden 
saklıyıı.rak bitaraf kalmaıt demek o
lurdu.,, dedikten sonra da harpleri me1-
ru ve meonı olmıyan harpler diye ikiye 
ıı.ymyor ve: "Biz eğer yann harbe gl_ 
ıersek meşru harplerin en m~nıunu, 
blnblr fcltıketten, ıstırabtan artakalan 
ıstıki!llınlzl mUdıı.fan harbine girece
ğiz.,. diyor. 

Yenisabah 

Hüseyin Cıı.hlt Yalçın dn GUnUn en 
mühim slya.ıı1 bir hMlsesl olen Tllrk -
lnglllz anla,.'"llltuımdan bahsediyor. Bun. 
d~ TUrklyenln harekeUnl takdir etUk
ten ve hadisenin dU~da uyandırdığı 
sevincin yerinde olduğunu söyledikten 
ııonra bundan memnun olmnlnrı lcap 
cttıtı halde ılltlLyeUerin ytlkseleccğinl 
tahmin etUğl totaliter devletlerin bu 
hareketleri, onınnn TUrklycye hUmU. 
niyet bcsledlklcı1n1 ortaya koyacağını 
ve binnetlce gene TUrklyenln kendini 
:mUda!ruı. ll:ln bö;>lc bir anlaşma. yap_ 
makta ne ltadar isabet ctml~ olduğunu 
l§arct ediyor. 

Cumhuriyet 

Nadir Nadi ''Anla,.mad:ın sonra., a
camı ~ıl'.Wl m:ıkalealndo TUrklye \'e 
..... ........ berine 4.Unyanm 
muhtelit yerlerinden gelen haberlerde 
görülen sevincin, demokrasi cephesine 
yeni bir devletin lcatılmL, ol,mıımııdn 

Hazırlanan bu tenezzüh trenleri 
tarifesine göre pazar günleri Hay
dnrpaşadnn Sapanca ve Adapazarı 
na iki tenezzüh treni kalkacaktır. 
Bunlardan birinci.si Haydarpaşadan 

deifi, o devleUn au1h cephuinde na,·e sabah 6,55 de hareket edecektir. L 
ettıgi madcll ve manevı kudreUn ehem. kinci tren ise tam 7,35 de kalka -
m1yet1nden ileri geldittnde aranmuı caktır. Trenler Adapnzaruuı. kadar 
icap eltlfln1 stsyllyerek TUrklyenln dev-
leuer ·-~dakl ••kerl h f tin gidecektir. Ak§amları ise Adapaza-. .......... ...., e emmye _ 
den bahaetmekte ve ilUhakm sulh cep. nndan gene iki katar hareket ede_ 
besini hakklle kuvveUeııdfrdilf takdir cektlr. Haydarpa.5ay11 gidecek olan 
edlld.lgi içindir ki sevlncle karşılandı- bu kat.a.rlarm hirincbl saat 18 de, 
ğım aöylemektedlr. ulhu kuvvetlendi. ikincisi 18,56 da kalkaoaktır. 
ren.bla -1"a- --..-~-· __ ...., Geçen sene Erurun de Sapanca 
rma tecavUz edilmedikçe sulhtan ayrtl-
mryacak' blr siya.set gUtmU§ olmasında ve Adapazarma ten~Uh· trenleri 
bulmaktadır. tertlb edilmekteydi Bu sene bundan 

Nadir Nadi hUIAaaten diyor ki: sarfınazar ed.ihniştir. 

Devlet demiryollan idaresi tenez 
Almanya bugUn Versay muahedeslnc zUh trenlerinde fazla izdihama mey 

karJı mUeadeleal tamamlanmı§ bir va_ 
zlyettedlr. Bundan sonra da 90 milyon. dan vermemek, bir katarm boş glt
luk kUtıeye refah teminidir. Bu da alt\- meslne mukabil, diğer bir katarın 

kadar milletlerin elele \'ererek halle. dolmasına mll.ni olmak i<;in katar -
dem!yeccklerl bir meaele değildir. Fa- la.rı mevki Iarklarma. göre terüb ~
kat .Alm.ıınyanm bunu halletmek ıcın decektir, Katarlar ihtiyaç nispetin
telc taraflı hUr ve mUstakU devletlerin de fazla vagonlu olınnkln beraber 
\'arlığına g6z dlkml§ gibi bir fJUphc U· eğer yolcu bulunursa. bir i.iÇlincÜ 
yanması karcıamd:ı. hUr de\'leUerl ta_ katarın gcrclt Haydarpaşa, gere-Jcsc 
bit bir surcUc bltnraflıktan ayıracak- Adapazarmdan tahriki de muke.rrer 
tır. Sulh cepheSl bugtln tecıı.vUzlerl §ld- dlr 
deUe kareılıyacak ltadar kuvvctlenml§ 
bulunuyor. 

Yardımc ı muall imlerin 
ücretleri 

BUtün mckteblcrdeki yardımcı 

muallimlerin her sene icin ta.sdikı 

l!znngelen vazifelerine alt emir 
gelmediği için üç aydanberi bu mu 

allimlere ücretleri verilmiyordu. NL 
hayet bu emir gelmiş ve Ucretlerin 
verilmesine baelanmrştır. Yalnız 11-

zımgelen tahsisat derhal !buluna _ 
ınadrğmdan ilk aylığa. ait Ucretler 
tediye olunmuştur. Diğer aylıklar 

da ~u gilnlerde tediye olunacaktır. 
-o-

Talebeler muntazaman 
müzeleri gezecekler 

Maarif V ekaleti talebenin t ari
hi bilgisini arttırmak, kitapta oku. 
dukları bahisleri t ecrübeler ve gör 
güler ile de 'kuvvetlendirmelerini 
temin için önümüzdeki ders yılı 
başından itibaren tatbik edilmek 
üzere yeni bazı esaslar tesbitine 
başlamı§br. 

Bu esasların en başınıda talebe_ 
ı:in her vilayette mevcut müzeler. 
elen 15yıkiyle istifa.de etmelerini 
temindir. ikinci olarak da vilayet 
dahilinde bulunan ve tar!hi ba-

kımdan değeri olan bina vcaaire
lerin sıra geldikçe tetkik cl~il mesi, 

bu tetkikleri;ı konulacak mü~he
de defterlerine hydedilmesidir. 

Florya 
• 

yenı 

hatflnda 
tarife 

Bugün Florya çok 
kalabahk oldu 

Devlet Demiryollan Avrupa 
banliyo hattı yaz tarifesine bu sa. 
baıhtan itibaren başlanmıştır. 

Tarifedeki bütün trenler F lor. 
yaya kadar gideceklerdir. Hava
nın güzel olması dolayısiyle bu 
sabah daha ilk trenler bile Flor -
yaya giden halkla dolmuıtur. 

Akşam üzeri lüzum görülürse 
F!oryadakiterin dönüşleri ıçın 

tarife haricin.de ilave seferleri ya· 
pılacaktır. Sirkecide yeni gişe. 
lerin açılması, yolcuları geçen se
ııelerdeki sıkıntılı vaziyetten kur 
tarmıştır. 

Bu yıl, mevsimi henüz başladı
ğı halde yalnız Floryaya değil, 

bütün banliyo hattı gezinti yerle. 
rine sok rağbet vardır. 

Polisin mücadelesi karşrsında Garson ücretleri 

Dilenciler t§biyelerini kaldırılıyor 
d " · t · d · f Eğlence yerleri tarifele-

9 g 1 ş 1 r 1 er rinin tetkikine başlandı 
Şimdi gün görmüş de düşmüş zavallı eğ1!~=~~:1e:i~~7hdvel~~d.~~1:! 

..,; • • • lar, ve plajlara ait tarifeler uıc· rolünde dllenmegı tercıh adıyorlar rinde tetkikler yapmaktaıdır. 
Tet kiklerin ıebebi, haJ'kın bl' 

Emniyet mildUrlüğUnde yeni ku- yacak derecede sakat olmıyanlar gibi yerlerde mümkıün oldu fU ki' 
rulan dilencilikle mUcadele b!lrosu mahkemeye, sakat olanlar da dilş- ctaı ucuza eğlenebilmesini te~ 
çok faydalı olmuştur. Büro, geçen kUnlerevine .eevkedilmiştir. Bu me. içiı:clir. iktısat müdürlüğü bu f' 
bir hafta içinde yiizden fazla dilen- sai neticesinde İstanbul sokakların ~,.~ 

bi ır.üessese sahiplerini çağın:.-
c:i yakalamış ve bunlardan çal1§8.D1L da dilenciler birdenbire epey azal- kendileriyle görütmektedir. 

nuştır. • t 

Yeni denizaltı 
Halktan garson ücreti dıyc 

Şu sırada İstanbul dilencilerinin lrnan paraların patronları ket' : 
bB.3vurdukları yeni bir tekil de na- sine girdiği ve müıtcrilerin i~~ 
zarı dikkati celbetmiftir. Evvelce 

bir !defa garson parası ve 
yırtık elbiselerle halkın merhnme - b . . d"' tü v.. ö uıdf' 
ti . lb-... dil .1 • d' b k mec urıyetıne uı gu g r nı ce ""'en encı er şun ı u ı- v • • • 

gemilerimiz 
" Atılay ,, Cuma günü 

denize indirilecek 
f ti 1 k l lıkl giı ıçın bu usul kaldırılacaktır. ya e e memur arm o ay a na • 

1 zarı dikkatini çektiklerini anlıyarak, 
şekli deği~tirmişler ve erkekler ~r -

:.ft~~2!ç:~.:..~al~ekı~a~ı~da Türk ~filRI~aeWfrılrf'BKg{o~;aTnriı.k ıt~ft! 
~y sınıfı !denizaltı gemilerimiz- dmlar aa temiz bir manto ve baş 
den ''Atılay,, önümüzdeki cuma örtü giyerek düşmüe bir eski gün 
günü saat on ikide merasimle .de- görmiiJ tavrı ta.kmmağa baelanıış. 
nize indirilecektir. tardır. Bu şekil hem halle Uzerlndc 

Alman yada inıa edilmi§ olan daha fazla milessir olmakta, hem de 
"Batıray., m tecrübeleri de bitmek memurlar bu glblleri dilenirken g6r 
üzeredir. "Atılay,, tn denize in· medikçe y:ıkalıyamamaktadırlar. Po 
:Urme merasiminden eonra ''Saldır lis bir de mezıırlıklarda hafız, hoca 
ay,, .denizaltısına da merasimle 
Türk bayrağı çekilecektir. Gene 
Valdekızağmda yapılmakta olan 
"Yıldıray,, gemisinin de inşaatı 

hayli ilerlemİ§tir. 
--o-

Pazarlı kla satış 
yapanlar 

İktısat Vekaleti kontrol dai • 
resi murakipleri belediye ile bir
likte pazarlıkla satış yapan es -
naf hakkmdıı sıkı kontrollara de. 
vam etmektedir. 

Şimdiye kadar, 147 dUkkfm ka 
nuna aykırı hareket ederek pa· 
zarhkla satış yapmaktan cezalan
dırılmış ve haklarında zabıt tu -
lulmuştur. 

-o-

Düğün hazırlığı 
değilmiş 1 

Mustafa adında bir genç, dü. 
ğüne gideceğinden bahisle arka
daşı Yusuftan bir günlük giymek 
üzere bir ceket almış, f akat dü
ğüne gitmiyerek ceketi T ophane
de 2 liraya satmıştır. 

Yusufun şikiyeti üzerine ya ka
lanan Mustafa, b irinci sulh ceza 
mahkemesinde sor guya çekilmiş, 
suçunu i t iraf etmiştir. Mustafa 
tevkif edilmiştir. 

ırontc ını amca 
eODeırDnD 

s Ulyor 

rolUnU oynıyara.k kabir ba§larmda 
iki sure okuyup cenaze sah!blerine 
musallat olan dilencileri de ihmal 
etmemiş \'e bunlarla da kat'i bir 

miicadeleyc giriemlştir. Bunlarla 
mücadele nispeten daha güç olmak-
tadır. 

Şehrimizde ekseriyetle görillen 
üçüncü bir tipi de hastaneden yeni 
çıkllUI ( ! ) dilenciler teşkil etmekte
dir. Bir noktalarını tutarak veya sa 
rarak sokaklarda gezen bu dilcnçi
leıin Ri2enin bir köyünden olduk. 
lan, hep heınşerl bulundukları Ye 
gündüz dilenip geceleri geniş bir se 
fahat hayatı Yll§adıklan nazan dik
kati celbetmiştir. 

Şehir mütehassısı 
Prost geldi 

Şehir mütehassısı Prost, dün Av. 
rupadan şehrimize gelmiıtir. tik o

larak Vali Lfıtfi Kırdan ziyaret 
etmiş ve şehrin imar plfuu Uze. 
r inde k endisine izahat vermiştir. 
Prost bundan sonra imar şube -
sine g iderek imar işlerine ait ma
ketleri t etkik etmiştir. 

l stanbulda kaldığı müddet zar· 
fmda E m inönü ve KadıköyünUn 
nazım plln.ı Uzerinde meşgul ola. 
caktır. 
Mütehassısın, hazırladığı umu· 

mi plan hakk,nda izahat vermek 
üzere bugünlerde Ankaraya davet 

cdilmeıi muhtcmd:lir. 

--0--

Cöken aoartmaf\ 
sahıplerı 

Mesul görülerek Adliyeyt 
verildiler 

On bir kişinin ölümile neticele~ 
Yenişehirdeki yıkılma hidiseS! 
tahkikatı müddeiumumilik taraf1fl" 
dan tamamlanmış bulunuyor. 

Yıkılan apartımanın yerinde::. 
pılan ke§ifler, binanın daha e • 
sakat old~unu göstermiş bulundO 
ğu için müddeiumumilik binanın 5' 
hipleri olan Yani Raka, AlekO; 
madam Ef yana aleyhinde dava 'ti 
mış ,·e dosyalan sorgu hlkimlili 

\'emıiştir. 

Tutun r~jisi .m.um~ 
Viyana tutun l'eJtSI m ~ 

Franz Ambro bu sabahki SemP""" 
ck!;presile şehrimize g:lrniştir. ~ 

Kendisinin seyahatı, .meml f1J1 
mizden tütün mübayaasıle al 
d<ırdır. 

/! I v""·"'-· 8 .. tf.Jaf/r/a ... 
-u a6lJJ;,;;,; zt"Jo.+i.to )'$ ·~ . 

o ()NVADA 
HELER OLUYOR .. 

A lUE RlKADA bir 1 ..... 

iKlsl imzaya atnJIP 
ralanıyor. 

• 
A "ERtKALILAR 

frank loymetbule 
ı>lyaoko bileti satm&hrlar. 

* 
S tN:t~MA perdeel u.erta"' 

doku& yüz altmlt ~ 
ge!t(:r. 

• 
A l\IERİKADA •-' 

nsaU olarü devlete 1" 
di bin altı yüz frank ,·er&t ~ 
rlr ler. 

• 
H OLİ\'UTrAKI kum .... ~ 

yalar artistlere on tt 
bin frank ttcret verir. ·-·-,_-
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;...,,~a dair 

Telif hakkı 
Ç 1F1'Ltl( alırsınız, Ye yaptı. 

liı Öld~rsnuz, elmas toplarsınız; 
.ııza ten sonra bunlar çocukları-

' torunı '1 annıza, torunlanmzm 
~ /nna kalır. Bir kitab yazarsı· 
~ aız öldükten sonra aileniz on. 

facıe ~~?tuz, nihayet elli yıl isti
hl bi ebıhr. Eseri çok okunan, her 
tin t rka~ defa basılan bir muharri
lhr.11 orunu sürünebilir· halbuki mal 
··ı.ıut Sah. , 
talıat tbi adamın torunu rahat 

ba &eçinir. 

11) }'aha 1 var: Ressamsınız, bir tab. 
llıen ~nu~sınız; onu satmanıza rağ· 
J..aı;. erınde bazı küçük haklarınız 
~ bunıar da sizin ölümünüzden 
ee e1/ncak otuz, bazı memleketler-
ırj 1 }'ıl sürer. Fakat o tabloyu en h..... 

1
. • 

;ı.., ""~ on ıraya satın alan ada. 
··onu ~ 
tek n uzerindeki hakkı kıya-

rıı ki a~ar devam edebilir. Farzede
~ b' sız Çok istidatlı, hatta deha 

11 ltllıtıt 1 olzna~ıza rağmen henüz ta. 
\~ ~ış hır sanatkarsmız, çok 

11 t"ııı. So ır eserinizi otuz liraya sattı
.ı:.d. nradan kı'-'mctiniz takdir e· .... 1 b.. .. J 

~ ~.ill ·~;tun dünyaca meşhur oldu. 
~ llra 

10'.annız binlerce, on binler-
,- ıJan edıyor. Torunlarınızın bun· 
, ~ton. Paralık istifadesi olmaz: 

lı .... \ sızin tablonuza nasılsa otuz 
"et ·ernı 
;ı.ıtllnısuz ı§, fakat sonradan onu 

· ~tın t eşya arasına atmış olan 
gİn ol~arr o tablo sayesinde zen 
olarak kı:,: ·~ani o tablonun mal 

u Yarat~'lnetı tbeciidir;fakat size.o
tlu ıııçrnnarı.~c!~ 30 lira getirir. 
hm Ctın' uv,tıcc11 • ııııuıı , v1u•u, 

'tt ÖyJ 1
Yor. Fakat böyle. Cemi· 

U~lk. e karar vermiş· Fikri bedii 
l}·et · · ' 

·0r. B" .. nıhayet elli yıl sürebili· 
na Ulun maddi nirmetleri para 
~ nlara, para biriktir~nlere ve 
~na:: Ye~iş yedi göbek torunları. 

llııııa Sedıyor, sanatkara, fikir ada· 
illıu <la son derece hürmeti oldu· 
tfj' 

0?Jan kendisinin en büyük 
~lu~:ıYneti saydığım ikide bir 

' r .. anı~ rahat.etmelerine pe~ 
eti?\ &orınuyor. Fıkrin, hassası. 
! haıı?sil, ulu eserleri hiç para gi 
" ıs §eYlerle "l "l" ·· ' VOğ . o çu ur mu .... 
~~~sunu ısterseniz cemiyet kö· 
llı}·a~· Yann hiçbir kıymeti kal. 
tıa~ eserler vücuda getiren sa
t::ı. kı~n daha çok koruyor. Onla· 
~ <Ioı blanndan, tablolarından a. 
·;Ui( usu Para kazanmak bununla 
ıar; h~n'. apartıman, elmas al· 

~ıı d }anı kendileri gibi torunla· 
· ~· a refahını temin etmeleri 

~irı1~. Bi.r ac:ır sonra varsın eser. 
~ler 1~bır kı}ıneti kalmasın, o 
}'ltı sayesinde elde edilen maddi 

C!tler bak· flııı~. ıdir. Fakat modaya 
~ Jan ""~ . • .. 
" ı. • ' ~=rını )'avaş ya,·aş vucu· 
"t:tırcn 

lı ~ . • onunla insanlığın ruhu· 
l}·rne~t:ın~~liren sanatkarın eseri, 
~ıbin~' büyüklüğü anlaşıldığı gün, 
'k k ~ .ailesine refah temin et. 
h "! a 1lıYetini de kavbetmi~tir. 

v 'i\ını J "' 

· o sanatkar da zamanının 
ına u~ -lay1 /sa, sahte yanltıh, goz 

' e er~er \'Ücuda getirseydi; 
k" Cernıyet onu da evlatları· vrurd ' 
c~ u ... 

•· ~eler Maarif Vekilliğinin. te
~ı:> 1 ~~nununu tekrar gözden 
\'.t \•e _ladılıni teklif edeceğini ha. 

rıyor 11., • • • .. "n~·ı . · ı"eşnyat kongresının 
·• ..... ı erı 'f 

ırı arac:ında evvela telı 
rır: ı} dair olanlar tedkik edili· 
ı uoyıe l j" İ}·j .o. rnası da çok doğru. 
~İ·u eıı.ırn sanaUSıra. muharri· 
~i~ . Zennde ebedi bir hak ver. 
"lle .

1
rnkan Yoktur. bizde diğer 

~:ın bu hu u taki Metlerine 
~ ıı ~· mecburuz. Fakat Maarif 
• ~ıncten t l'f h . . . ~il · <' ı akkı müddetını 
''illa ıı Olduğu kadar uzatmağa 

Slnı rica edebiliriz. 

Nurullah ATAÇ 

H A B E R - Akıam Poıtan 

.Alesetekc 

ırkçılık 

Almanyada Ari ırktan olmıya11ları tcsbit için 
biri 

ltalyan ırkçılığı üçün. Y( a ~Sl n 
cü derecede bir ırkçı· 

lıktır. Niçin, anla taca· M a r i o 
ğım. Daha evvel, Hit. 
ıerin ırkçıhğımı;İ da i. R 0 usta n me.ın ırkçı lığın dok. 

işte, birinci sınıf bir 
ırkçılık kurmak isti · 
yenlerin işine yarıya. 

cak bir faraziye! Bil· 

kinci derecede bir ırk- Esi•! Fransız ::uanrl! torlan, peygamberleri, 
çıhk olduğunu bir iki Nnı:ırı, Sc-nato havarileri bunu olduğu 
kelime ile anlatmak is. n7.tHundan gibi kabul ediyorlar mı 

terim. ~ lantiki, lam manasik, tabir Halbuki, insan ya ırkçıdır, ya de. 
caizse birinci derece ırkçılık esasen 

1 ğildir. Irkçr ise, gerek nazariyede, 
yoktur. gerek ameli sahada, yanda durma· 

• ması lazımdır. 
Endişe etmeyin: Irkçılık nazari- Bitlerin ırkçılığı ameli sahada bi· 

yesinin dayandığı, acaip denecek ka le ta sonuna kadar gitmiyor. Onun 
dar hayali bir şey olan düşüncenin 1 

ki zayıf olmaktan dolayı ileri sürü. 
ilmi müdafaasmı yapacak değilim. len bir dava. Hesmen bir Ari port
Yıldız ilmi kadar bile riyazi hir vü. resi bir kere çizildiği için, onu, hiç 
zuha henüz erişmemiş olan kavim· bir şeyin durduramıyacağı bir kuv· 
Jer terakkiler göstermiştir ve hergün \'etle neticeye bağlamak lazım ge. 
insaniyete yeni yardımlarda bulun. liyor. O portreye uyan her şey iyi; 
maktadır. Alman ırkçıları bu ilme uymıyan tehlikeli; zıt olan ise feci! 
kendi davalarına yardımı dokunur Kaide şa~az, dd:;işmcz, münaka
gıoı gorunen nangı OOl°na~J \'arsa 0 n CUlllllt'.L., l:O:ıhl \.k:\1ıkıu'- b ulu n 

noktadan itibar ediyorlar. Bu da, mamış olan şiddetle, oynamaz bir 
o ilme pek hürmet etmiyorlar de· kanuna sahip olmakta bugünkü 
mektir. Almanyanın üstünlüğünü te'Şkil c. 

Kavmler ilminin nisbeten yeni diyor. 
faraziyelerinden birine göre. insan. Kendini ırkçılığa vermişlerden bi· 
Iann hepsi ayni maymun cinsinden ri şöy1e yazıyordu: 
gelmemiştir. Zencilerin Adem baba· "E~kiden kriterrum yoktu. Bu· 
sı ~orillere, sanların Adem babası gün indinin yerine mutlak geçmiş 
gibbon veya şempanzelere mensup· bulunuyor. Irkçılık fikri de bize iyi. 
tur. Beyazların babasına gelince; o. yi fenadan mutlak bir şekilde ayırt 
nun menşeini bulmak JX'k kolay ol- ctmiye yarıyan bir kanun temin ct
mıyacaktır. Beyazlar daha asılla· miş oluyor. l\ihayet bir kanun ye 
rında işleri karrştırmı~lar. Bununla bir ölçü bulduk: Yeni devrin mana· 
beraber, siyahlar, sarılar, beyazlar, sı budurl., 
ilk ecdatları itibarile. maymunlar. l"\ihayet ırkçılık yetişti Ye dünya. 
dan gelmi~lerdir \ 'e biribirile karele~ da ilk defa olarak mutlak tasnif 
çocuklarıdır, yahut akraba. uc;ulleri temin etti! Bu arada ınsan· 

Gene bu nazariyey~ göre, beyaz· lık tipleri ari , .e gayri ari dolikoke· 
lar biribirlerilc doğrudan doğruya fal, bcrakhike!al, sarı,.m, esmer .. bu 
kardeş çocuklandır. Halbuki Latin· rada duruyorum artık! 
ler, Samiler, Anglo Saksonlann ba. Static;tikler göc:teriyor ki Alman. 
balan başka ba~ka maymunlardır. yada sarışınlar nüfuc:un ancak yüz;· 

Soy adına inanmayiniz ! 

-- ---. _______ , ___ ........ ··-···· ... ·-···· .. · .. ·····-····---······ ................ . 
Dünya sulhunun 

Yazan: 

nar 
mihveri 

M. DALKILIÇ 

P ORTSAtT ile J\nfkas~nnın garbında '~ K:ıradcnl~c n~~tc
\ 'C<.'dh olan Solçi :ırn uıa lıir lrnl <;17.ıl<-c , ·c bu C chchıttn

rıkta uçlan blrlcı;cn bir mii<mllcsin kaidesi olsa, mc~·dana gelen 

hendesi ~ekil zn\ircsi k:ılnıc bir ınlisclle ... olur. 
,\;:.llğı yukarı 36 <lerecclik 1\1"1. ılaire..,inin hu mii..,elle:::-in k:ıldc. 

sinde ,·c zlrnsinılc tcm:ı~ eti iği ııoklal:ır ,\kdcniı.in lld münteha~• • 

olabilirler. 
:> \'C 36 <lere~elik tul dairPlrri n 40 ile 3'! arz daireleri nrası

na sılus:ın AkdPnlziıı bu müselles iı:lnılc kalan <-:ıha..,ı toprak \'e 
.,alıil itibarile ,\kılcnl:ı:de nıenfnntlrri bıılıın:ın devletlerin l'n t:ıhii 
haritasını mey<laıııı gctimı!~ olur. 

nu mü,.cllc in kaim dıl'ı ihcrimlc tngillcrc \e ı~rnnsanın, 

~ dıl'ı maili Üf.Crinılc O\~·et ı:usy:ı, ll:ılknıı ~arunnıla ı \'e billıa" n 
i l.'aııani~tnn , c itnl~ 11 ~ arıımHlnsmın, J,;ııhl~I iizNinde 1'iirl\iyerıin 
; do~rudan doğru~ a nliıl.nlnrı mii~nhcde olunnra~ı dhr.tlcdir ld, Ak-

deniz müşterek mcııfnntlcr rn aliıkalar h:ıkımınd:ın hu de\ lctlc

rin gene mii~1crck Yatanları teli'ıkl•i olıınmak ':ız.lyetindcdir, 

Bllh:ıc;-.:ı kaiıkı!rld en gf'ni<; ınik,rnsı i\·iııc uzanarak ~·ut•:ırfüı 

J\arailcnlz \C altta ı\kıleni1, gilıi biiyiik il,i lnliİsam nıe~·dana gcti. 

ren Türkh e, n~i) iil< Anadolu yurım:ı<la..,ı \'c Ballmnlar<laki arnzlsl • 

ilil)arile bu iki tleııi1.lıı iiıC'rlnde her ilfüarla en büyük nl('nfoatlcri 

• \"C alaka..,ı bulunmak gibi eoğrari bir zaruret kar;ıı,.,ınıla.chr. 
Bu itib:ırlaclır ki, Ahdenl1. iizerlıulc teessii-; rılcrek bir rrnni. 

yet direkt tesirleri itibariyle doğrudan do~rııya .h rııpanın sulh 

un:::-urunu tcşl•il eder. Akdeniz İilcrlnıle lıerh:ın~i bir ele' letin 'c
ya dc,·Jetlcrin hegernonynsıııa karıiı hilhas :ı Türk Cumhuriyeti

nin il;bi her mlllettcn fnzlnchr. 
E~e·~i Akdeniz.in Ballmn ~ nrmındnsınn <loğrıı gimliş biiyük 

i bir körfezi telildd <'dince Türldyenln Akfleniz üzerindeki geni5 
:. l • hududu Ye sahlllcrl ı lten<lerun üzerlcrlndcıı Çan:ıkkııleyc ka< ar 

f müntebi bir lmtida<l arzeder. Ayni znınancla l'n büyük ucu Yu~a
: ni .... tan olan B:ılk:.ınlarm yarımadnlıl• hih i.rcti de ı\kdeııin: ılo;;ru 
uzanmıs bulunmasındadır. 

Ak<lenlzdel•I enıni~·et, Ilall•nn ~·nrıınadasının da •ml-
hün istikranndakl emni~·t•tinin :ma nbh olur. Bu jeoloji!< \'&.-

sat \'c ilcaat k:ırşısınıla 'fiirkiyc ile en 1.iy:ıtle mii-:t<'rek menfaat 

'e hedefleri bulunan de,·lctln Uiiyiik Uriaııya olnıa"ı ir.abııııla da 
sek , ·oktur ,.c netekiın Mister Clıarlesln\'erin <lün g<·ce: I.oıulrn • . . , 
rnclrosuııda lracl etti:rl nııtlrnnıln hu menfaatlerden hirini "Türkiye . ~ 

ile tngiıtcrcnln anlaşma ı, l\Jı ır iİ7rrinde ı;ok ılcrin tc-.ir yapacak. 
tır, ÇünkU tngilfrrcnin :'\lısırn \ cr<llj;i teminatı bir Jmt daha tnk

,·iye cdecı•ktir,. diyerek sarih bir şclıilcle tcbariiz cftirmi5tfr. 

Iliitiin bunlan muhakeme ettil\ten sonra 5iiyle bir neticeye 
\'arırız: 

1 Türk • İngiliz anlaşması ayni menfaatler iiı:crinde ınü tC'rek 
1 olan de,·tetlrrln de zaruri bir nctir:e \'e ika ile lııı anlaşınal a ilti-
1 hnklannı intaç edecektir. \'o bugün cliiıı~a sulhiiniin nılhYl'rf tıu 
1 anla~ma ile birdenbire 1'iirklyc Ye Uii~ lik llritanyada teMsU r cdl. 
! \"Cm1i5tlr. • 
! Dünyayı :r~i~enin bn)langırıntlaıılıl'ri buhr:ın vo knhuı. 

içinde çırımıdı4n muı:lim İ)'nsi tf'ınhiirııt, Türk • İngili1. anlns· 
ma.<ıile daliilctten \'c nnmnııııl\ olmaktan kurtulmuş huhınıı)or. 

Tiirk - İngilil. a11ln5ması h:ıl•kında nıü~tcrek beyannam<', diin
ya :.ulhündeki Mlkrnrın ıla bir trmcl taşıdır. 

Türk • fn~iliz nihni :ınla5nı:ılnrının rnüclıJct uzunluğu,, diln. 

:ra. ·ulbiinüıı istikrarile nı!!b uten miiten:ı...,lb olacaktır. l 
Türkiye Cumhuriyeti \'e Uüyiil< flrilanya De\ leli ara!iı ıla 

mii,terek «ulh 'c emniyet esnslarrııa i'itinnd C41Cn bu görü~ \ ' C ili • 
\'l'I müdafaa hirli~ri, ayni ·ınmanıla diin~ :ının ulh \'e emniyeti oln. 

İ c:ıktır. 

İ Düıı~·:ı, bü)ük 'J'iirk H Biiyiik Ilrifaııyıı Ilükiınıcllcrlniıı bu 
i anln.5n1a"i1r. bir tlC'fn daha tery3 ild edPn cihan sullıiindcn dola), : 
: minnettar olacald ır. 

. ·············-···································----························· ......... -.... 
de otuzunu te~kil etmektedir. Stalis 
tikleri hiçbir zaman ne tamaınile 
doğru sayabiliriz;, ne ele tamamile 
yanlı~. Onun için, ariliğe daha bii· 
yük bir yer \'erelim \'C diyelim ki 
Alman milletinin yüzde kırkı aridir. 
Demek oluyor ki nüf uı:un yüzde alt 
mışı sarışın, kımm:ı c::açh, kumral. 

e mer oldukları için saf kanlı sayıl. 
mıracak "e sadece gayri ari olma· 
lan bile onlar için bir tahkir ola· 
caktır. ! Hadım işlerilc ui:rraşanlara 
mühim bir iş çıktı demektir. Bu da. 
imi tehlikeyi ortadan kaldırmak i· 
çin, hadım i~lerinde kullanılan ult· 

(De' amı 5 incide) 

Nutukların akisleri 

K UL.\KSIZUA oturan Hnlll Şen is

mirule bir adanı Ali Kof adında 

bir kah' rcl tarafından bal}ınılan sandalye• 

ile ~·aralanmış 'e canlı Jalmlnnmrş. 

Soy adlarına sah,n ola ki inanmayı· 
Şehir Meclisinin Bir kararı 

G ,\ZETELımnE okuyon.unu..: rl

h<'ttr. Çr.nıh<'rla.rnm nutkunun n. 
klr.;lerl, Dalaıli) enin nutkunun Mn<'.arlstarı· 

da ki aki lcrl, nıt lc•rin nullrnnıın akisleri, 
~-ol• )lusoliııinin ııullmnun akisleri. 

nn:. 

ifa 11l Şen, i«kcmlc~·i kafasına ,.m lnrA 
oldu: 

llnlil ~·iizii ,\sık. 

İ<ıkPmle lif' mr~ dan olrnyan Ali Kof 
da oldu: Ali dolu! 

* * * 

Bozuk otobüsler 

B m,ımtı·ı;nı~ı\t tcftitı1E'r ncticesin

ılc 41 otobibton nltısının bozukluğu 
aııh~":-tlmı<;; 'c ..,:ılıiblt·ri yirmi bc::-er lira ııa
ta cczasile cc-1.alıınılınlıııı'.:!tır. 

Hani XasrcılıJiıı, lıahçedc a ... ılı eliblıe. 

!'ini hıl"'ı:z zıınnilc \ urur ıhı sonra iiniinılo 

diz çökiiıı: 

1 :sT,\XHUJ, Şc>hlr )fl"<'li!'-inin içtima. 

ınıla ınulıfelir kararlar arasında 

cisl Onı<'r Sr.~ fedclinin Kadıkiiyünde -'lah. 

bir de ı;u nır: :'\lerlıuın büyük Tiirk lılkaye

mnt Dede ıncı::ıılıj:.'lmla .;ümiilü olan kc-. 
mikleriniıı Zinelrllkuyu nsri mezarlığına 

mı•c<'anon ı;föniiln:f' .i hnkkınılakl teklif ka
bul ohınıııuı;hır. 

Giirıliiııiiz ya kaclir!:iıı:ıslığı ! Doğnı<ıu 

Omcr Sr.yfC'ddin p·nlcleıı ean buluıı da 
kalk..,n i;mriiııiin miirih H'tlni hiç olma7.sa 

l•l·miki<'d ıliıılcnnı<'k surctlle ~ördiiAiindrn 
'e lıcrhaıı~I bir çnl,ı s:ıpı Yryıı bayan tara. 

ji.ı olııı:ıılıl:ıııılaıı ılola) ı tııiııııctini 'iiyler, 

\'C f:ılmt lıcıılil. lı.t~ıııbıılun mamur olnıa.tlı
j::ını ;.:iiriiıı iıııırnıı hallnılo bulunan Ao;ri me-

1.nrlıkta istlrnlı:ıhıesin olma~ tercih ede-. 
rcl• t ekr:ır YCf:ı t l'ılerıli, 

Hani hizdc hir siiı: ,·ardır: 

- Dlit dc~·int·c da~ ta5 keti ke ·llir, 
derler. 

nu sözlerin diin~·nclıı. bu kad:ır ahis yaııa_ 
bilmesi l~in R«'ah:ı bu düUrrlc ~tr:ıf Jıeıı 
dağ taş mı kesili) or ıl<'r,.,1niz ! 

* * * 
Rakı milli içki olursa 

R ı\J{Jl',\ milli içkidir drnıişlrr. Ulr 

:;ey uııtıtıı)·orlar o lıalde. Pi~·n7. <fo 
r:ılmıın milli,yc-t orfa~ıdır . 

* * * 
Kır renkte fare:erin hücumu 

Düşündüğüm gibi: -- ----- ---
Türk milletinin 

sulh sevgisi 
Yazan: SUAD DERViŞ 

Sulh sevgisi Türk milletinin 
kalbinde bulunan en kuvvetli duy. 
gu. başında olan en şuurlu ide· 
ah.lir. 

Türk milleti, yalnız kendi mem· 
leketinin sınırları içinde değil, bü. 
tün ıdünyada yalnız sulhün hakim 
olmasını ister. Ve bu arzusunu 
scnelerdenberi sulh gayesinde 
gösterdiği faaliyetlerle isbat etmiş 
ve bu faaliyetleri Saadabad paktı, 

Balkan antantı ve bütün komşu

larile samimi anlaşmalar ve bü.. 
tün dünya ile daima iyi münase .. 
betler idamesinde gösterdiği ti .. 
tizlikle çelenklemiştir. 

Türk miJletinin taassup derece. 
sinde ı;ulh taraftan oluşuna- kim .. 
se itimatsızlık gösteremez. 

Türk ismi medeni bir insan top. 
luluğuna verilen bir isimdir. Ve 
her medeni insan topluluğunun 

menfaati ancak sulhün devamın .,, 
dadır. 

Arada, sırada yapılacak harple .. 
.-in mo:leniyet ve insaniyet ncf'inc 
olabileceğine Türk milleti inana. 
maz ve harbin ne kadar tahripkar 
ve sulhün ne kadar yarat .. cı oldu
ğunu, Osmanlı Imparatorluğu ka. 
busundan kurtulup Türkiye Cum 
huriyetini hakikatine kavuşmuş 

Atatürk • ismet İnönü sulh devri· 
ni idrak etmiş her Türk kendi 
tecrübeleri ve kendi görgüsüyle 
anlayıp takdir edecek mevkildedir. 

Türk milleti kısa bir zamanda 
huriyeti hakikatine kavuşmuş 

muştur ve onu ibate ettiği bütıün 
teknik, ilmi ve :kültür manasiyle 
tam bir surette tahakkuk ettirmek 
için ve sonra onun nimetlerinden 
istifade etmek için uzun ebediyet 
kadar sonsuz bir sulha gönül se· 
ker. 

Fakat şurasını tebarüz ettir. 
mek lazımdır ki, tarih devirlerini 
kılıcıyla bölmüş, asırlaı:ldan asırla· 
ra en cengaver, en cesur \'.e en 
kahraman bir millet olarak intikal 
etmiş olan bu büyük millet, c;ulhü 
iyi olduğu zaman, bir şerefsizliğin 
örtüsü olmadığı zaman ister. 

Çekoslovakyamn nime!:lerin.. 
den istifade ettiği sulhu, Türlt 
milleti kendisi için, ne de bütün 
dünyadaki milletler için temer.ni 
debilir. Türk milletinin, dünyanın 
şu veya bu köşesin!:le, bir çoıc 

milletler.den çok daha yakın, e~c r 

bu kelime kullanılabilirse .. çc'c 
daha meşru - tesahüp hakları \'crr., 
dır. Fa'kat o bunların biç ~dr'ne 
el uzatmak emelinde değiE:fü. 
Dünyanın haritasında bütiin 

milletlerin tasvibiyle çizilmiş si• 
yasi hudutların hepsine hürmAt • 
kardır. Hiç birinde ne gözü, ne a. 
çık veya kapalı emeli vardır. Ve 
bütün dünya milletlerinde bütün 
bu hudutlara karşı ayni hürmeti 
bulmak ister. 

Türk milleti, her milleti sever, 
her millete karşı saygı ve sevgi 
besler, ve ldünya sulhünün ancak 
biitün milletlerin biribirlerine kar. 
şı sevgi, biribirlerinin haklarına 

ve istiklallerine karşı saygı duy .. 
masiyle kabil olacağını düşünür. 

Ve işte Türk devleti sulh cep· 
hesine girmekle temsil ettiği mil
letin en büyük iştiyakına cevaP. 
vermiş ve sulhu koruma gayesin
de hiçbir şeyden çekinmenin az. 
mini tatmin etmiş bulunuyor. 

Suat DERViŞ 

_: .\'anıhlıi. çok ~ükür ki içinde ben 
yoktum der ya! 

Ifü: de siiyliyelim: 

Jlamılol"ıııı l'arabhi, ~ok !tükür ki bu 
ot.obüslerde blı yoktuk! 

Hiiyl<'r.e !>jehriıı bliyliklerinc kar':r say

;:ı \o kıulirşlııasfıl:ı l•eınltılrre k:ıılar işle. 

miış olııyor. ,;f' ııınthı Ümrr Sryfeddin 'e 

Om~~cyfodılinl~eJ 

Ç \1'\AKJ,ALEDJo; malin~ kontrol l'fİ 

•'\P.~etiıı. Yalı ı·adılesinılt• klralaılı~ı 

eHIC iri kf'<ll :nınu .. u bü;rükliij:;ründe kır 
ten ide farpler ııeyda olmuş. ı·arelc-r e' in 

kızı \'ılılııa Jıiir.uııı ederek kt7.<'a~1.1 hlrçolc 
~ erlrrlıııleıı ılisll'rııl9cr. 

fluıılar, f..,fnnhıılıla ,..,ijf İçip J)C~Ttir ~·i_ 
,n>r<'li: 1.r.'ıirlPrırn im.anlan ~iiriip ~ıda.;ız

lıldan ::ijc rdcıı fareler olsa. ~•'rek. 

Mim. 

- l)iin akşam mutfala birisini al 
1111şsm Ayşe, ben böyle şey sevmem. 

· - Ben de sct'mcm baya11, fak at 
11c yapayım salonda sizin misafirle. 
tiniz t"ard• 
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-Türk 
iti lafının 
~ Baştarafı 1 ıncide onun yardımına koşacak ve M1 • 

Yine Times gazetesi başmakale> - sır ve Filisitne bir taarruz olur -
sinde şöyle ya;ryor: sa Türkiye derhal bu memleket -

"İngiliz Türk paktı yalnız Akde- lere yardım edecektir. 
niz mcsolclerine değil Balkan mc . So\•yetıcr Birliği ile Romanya
selelerine de eamildir. Balkan an- nın da Türkiye ile Anlaşmalar ak 
tnntmm ibir uzvu olmak itibarile detmiş oldukları ve Fran.sanm da 
Türkiye esasen bu mmtaknda fev- aynı suretle hareket etmek üzere 
knlade alakadardır. Bariz bazı mü§ olduğu gözönünde tutulursa, u _ 
küllere rağmen Ankara Bulgarista.. mumi bir harp takdirinde boğaz 
nm Balkan antnntına iltihak ede - larm bu devletlere ait harp gemi· 
bileceğini Umit ediyor. Londrada lerine açık bulundurulacağı ve 
da İngiliz hUkfımctlnin Bulgarlar karşı taraf memleketlerine ise 
tartı..fından yapılan §ikayetlere ça - kapatılacağı tezahür eder. 
ro olmak üzere bir tarzı hal bula- "Oeu\Te,, gazetesi diyor ki: 

lngiliz 
akisleri 

mücadelede bulunmaktadır. Ye bu 
mücade!e yalnız Filistine inhisar et. 
memektedir.,, 

İtalyan siyasi mahfillerinin fi1..7İ 
ne göre Türkiyenin hattı hareketi. 
de,-amh bir sulh ve Balkan yanma· 
dac;ı de\'letlerinin ekonomik salahı 

siyasetine pek müsait bir hattı hare. 
ket değildir. Burada söylendiği gi· 
bi, Balkan dC\ !etlerinin tabii dost
ları, diğerleri gibi Balkanlarda he. 
gemonra hedefleri ve a<>keri hedeOcr 
gütmemekte olan mih\·er devletleri-
dir.,, 

A lmanlara göre 
Bcrlin, 13 (A.A.) - D. N. D. 

İngiltere - Polonya ve lngil 
tere - Türkiye palülarının ınüş 
terrk bir' nsıfları vardır \"<' o 
da samimiyetten firi lıulunma 

!arıdır. Her iki hfidist>de drı 

tumtrakh ifndC')('rle hu pakt· 
larm hiç bir lıaşka de' let aley 
hine mUtevccclh lrnlunmadığı 

temin edilmektedir. l'akat ha· 
klkntta lnı;iltrro - Polon~ a pali 
tı mUnhnsırnn Alınanyn aleyhi
ne mUte,•cccihtir n~ 1 ngiltcre i· 
Jc Türkiye arasındnl-..i pakt dn 
münhasıran ltal~ a aleyhine mu 
teveccl b tir. rak Türk lıükfimetinc teklif edil . j "İngiliz siyasi mah:ıfilinde t.eba.. 

diği znnnolunuyor. rüz ettirildiğine göre, İngiltcrenin 
'I'ilrkiye ile SovyeUer Birliğini Türkiye ile yapmıe olduh'tl şey dai- bildiriyor: 

IlNllncr Lokal Anzelgcr dl 

birbirine raptedl:'n bnğl:ır artık şim mi, hakiki bir a.skeri ittifaktır. 

eli İngiliz - Sovyct münasebetleri Chambcrlain'in kurmak istediği 
için bir irUbat vnzücsi de görcbi - sulh devletleri bloku 'l'ürkiye ile 
lir. kuvvetlenmiştir.,, 

Bugün Türkiye hiç hir suret 
avam kamarasında yaptığı be· le t l'hdlt altında değildir. !tal 
yannt hakkında neşriyatta bu· yanın sulh \'C stiküna Jrnnıştur 
lunmn.kta ,.e Tllrk - İngiliz kar- cluğu bir Akdcnizdc . Tlirldyc, 

Türkiye llo Büyük Brltanyn a· Epoque şöyle yazıyor : şılıkh yardım paktıııın otor iter m uhtomel her tlirlii A vrupn an 
r.ısmda teati olunan muslihane ta.. İngiliz - Türk anl~ması son de de\·letlerJ rcmber allmn alma'-·ı 

" J laşmnz!ığmcln. tnm hir bitaraf-
abhlitler, Moskovanm bC' liyebile- rece mühimdir. Türkiye Karade- istihdaf eılen lngı"lı'z si,·asetlııin " lık muhafaza Nlcbillr. Tllrlil 
ceği ihtirnzhı.rı ortadnn knldıracak- niz.e giden boğazlara hakim bu • yeni bir unsurunu teşkil eyledl-
tır. Çlinki\ •u•rki Avrupadn bir ih- lunu'-•or. Baltık denizi bir Alman ye, 1 ngllterc no yapt 1 ğ ı bu pa 

,,.. .; ğiııi söylemektedir. ı kt hl bl k 
tiHl.f çıktığı taktirde Sov~eUcr Bir gölü olalıdanberi 1ngiltere ve zar 1 an C r şey ·azana 
liğ! tecrit edilmiş bir vaziyette kal Fransa Polonyaay ancak Kara • Völklscher Beobachter diyor maz. 

ki: 
ınıya.eaktır. deniz ve Romanya yoliyle yar -

Almanya.nrn ne lktuıadi no de dımda bulunabilir. 
aiyasi bir ihatası mevzuubahs dcğıl Figaro şöyle diyor : 
dir. 1şte Chnmbcrlain'in nvam ka- Şunu kaydetmek lazımdır ki. 
marasındn (Bü) ıik Britanyn ile Tür İngiliz - Türk anlaşması mahdut 
kıye nrnsmda.ki nnlaşma bu iki hü- şu veya bu noktayı istihdaf et • 
kOmctl sulhun 1.arsini için diğer miyor. O, Akdeniz mıntakasına 
hükiımeUcrlc de nnlıışmaktan me- şamildir ki bu çok geniş bir sa
ndmiyccelttJr) yolundaki ~özleri hayı ihtiva eder .Keza şu ciheti 
bunu teyit eder.,, de mütalaa etmek lazımdır ki - ve 

Deyli Tl'legraf diyor ki: bunun için de f evkalaae mühim-
"Miıtecavize karşı kurulan cep. dir. lngiliz - Türk anl~ması Bal 

he mnddt ve sevkulceyşi ehemmi- kanlara da şamildir. 
yeti büyük bir kuvvet temin etmiş Dernek oluyor ki İngiliz ve 
tir. Sulh rephesinln teşkili takdi- Türk siyasetleri A vı-upanm bu 
re lı1yık t rnkkl!C'r göstermiştir... k~ -hn:urn-:ıhılq hiı:ilı.itin 

•Bulgaristan metalibatını tclıir intibak c tmi§ bulunuyor. Bu hu-
etmediği ve Yugoslnvyn dn Balkan sus sulhün tarsini emrinde birin
antantı komşularının siyasetine mü ci derecede bir unsur teşkil eder. 
z:ıht'ret göstcrm<.>diği müddetçe Bal Fransa ile anlaşma 
knn d"vletlerlnin tnm blrllğind<'n Londra, 13 (A.A.) - Havas 
bnhscdUe.mcz. muhabiri bildiriyor: 

Ancak ı;urnsı '-ar ki, artık bugün Gazeteler, Ç.cmberlayn tara· 
BUyük Brltnnyn doğrudan doğru - fmdan avam kamarasında dün 
yn Romnnyn ve Polonynyn ynrdım yapılan beyanattan dolayı büyük 
edebilir. ÇünkU boğıızlar yolu ona memnuniyet izhar etmekten ve 
açılmı~tır. Bugün hem Yunıınlstan Londra siyasi ve diplomatik mah 
hem de Romanya 1ngiltereden ha. fillerinin fikirlerine tercUman o. 
va yollle de yardnn görebilirler. lan Türk - !ngiliz antantının Jn. 
ÇUnkU İngiltere Türkiye ile yaptı- giliz diplomasisi için tecavüze 
ı;"l anlB.!Jilln sayesinde Akdenizde karşı bir mukavemet cephesi teş-
a.skerl Usler elde etmiş oluyor.,, kilinde büyük bir muvaffakıyet 

Dcyll Meyl t;öyle diyor: teı?kil eylediğini bildirmektedir. 
Türkiye sulh dosUnrmn iltihak e- Gazetelerin tahminlerine göre, 

diyor. Bu suretle Romanya müdn- Hatay meselesi halledilir edilmez 
faasmm en bUyUk mania.larmdan • ki bu hal keyfiyeti her halde 
biri ortadan kalkmış oluyor. gecikmiyecektir - aynı mealde bir 

Ne,,-a K.ronikl yazıyor: Türk - Fransız deklarasyonu bu 
Askeri baknndan Türkiyenin sulh günkü Türk - İngiliz deklara.syo. 

Yarım asırdır 
çalışan 

hekimlere jübile 
Dün f 7 eski doktorun hizmetleri 

takdir ve · hürmetle anıldı 
Tiirlc-~ Dpstlµk._, ye he1dmledmi7in i~i""t .. ~; e .. ~1 •• ,.ı •• 

Yardım C~·t:tinln, hekimlıkte.. General profesör doktor Hazım 
Jd hayatları elli yılı bulmuş olan- Bellisan, Dr. Salih Konuralp. ge· 
lar şerefine Tokatlıyanda tertip neral P r f. Dr. Besim Ömer Aka. 
ettiği jübile parlak bir ~ekilde tes lın, Dr. Hacı Nuri Canbakan, gc. 
id edilmiştir, ncral Prof. Dr. Cemil Topuzlu, 

Toplantılda vali, vali muavini, Dr. Kemal Çulha, general Prf. 
mebuslar, üniversite rektörü, mat Dr. Şükrü Delit, Dr. Hasan Du -
buat erkanı, profesörler ve istan. ran, Prf. Dr. Esat Şerafeddin, Dr. 
bulun tanınmış simaları lbulunu - Hüseyin Suad Yalçın, Dr. Amiral 
yordu. 1 Ömer Fuad Keskin, Dr. Hüseyin 

Jübile, cemiyetin reisi Ncş'et Mazlum Biz, Dr. Tahsin Özmutlu, 
Uzmanın bir nutkuyla başlamış, Dr. Celal Mümtaz, Dr. Refet Şa
bundan sonra umumi katib baktr- kir Terkdemir, Asaf UJugün, Dr. 
yoloğ Fethi, yekunu 17 yi ve biz. Galip Kerten. 
metleri elli seneyi bulmuş · olan Takldimden sonra vali, doktor 
kıymetli ve muhterem hekimleri· L\\tfi Kırdar da bir hitabede bu -
miri hazıruna takdim etmiş ve hal ]unmuş, bunu profesör Besim Ö-

tercümeletini anlatmıştır. merin sözleri takip etmiştir. 
Hürmet ve sevgi ile alkışlanan Hoca ve 'Üstadlarmın etrafında 

Alman - ltalyan 
ittifakı 

toplnnan genç hekimlerle beraber 
resimler çekilmiş ve gece yarısına 
kadar eğlenceli bir gece geçirilmiş 
tir • 

cephesine iltihakı hayati bir ehem. nunu itmam edecektir. 
miyetl hnizdir. Türkiyenin tnvas- Roma pek sinirlendi ! (Bcı.1tarofı 1 incide) 
BUtlan bir lng1Hz - Sovy~t ililüfr- Homa: 13 {A.A.) - (D.N.B.) lık takdirinde de her iki akit mem- Amerika nm akdine fzydnlı olabilir. Böyle Bütün ltalyan gazeteleri, İngiliz.. lcket bir tek askeri blok teşkil e· 
bir itiUlf sulhii emin bir c>.'lasn Türk paktının, Çenber !':iyasetinde dccek ve derhal kumandan ve 
istinnt ettirmeJt bakımından son de yeni bir merhale teşkil eylediğini strateji harekatı birliği vücuda 
rece mllstacel bir mahiyet arzetmek tebariız ettirmektedir. getirecektir. 
tcdir. Giomale d'ltalia, lrıgiliz _ Türk 3 - Akit taraflar, ancak birlik.. 

Bombardımanlar dolayısile 

Japonyay ı protesto etti 
Manchester Gardian ynzıyor : deklarasyonuna tahsis ettiği yazı- te ve aralarııufa anlaştıktan son. 
"Tilrklyenin lngilterc irnp::ı.rator. smda, bütün bu sistemin bilhassa ra silahlarını terketmeyi taahhüt Vaşington, 14 (A.A.) - Mntbu-

luğu için &alı olduğu ehemmiyeti eylerler 
hn.t:ırlatmnk beyhudedir. Atatür-

ltalyaya karşı müte,·eccih bulundu. · al konferansı csnnsmda "Hull,, be-

Alman - Leh gerginliği 
..- BaştmaJı 1 ınmu 30 biıı rakamı yerine 4.50 

zeteslnin Yarşo,·a muhabirin kamıııı yar.maktadır. 

den aldığı bir habere göre son HadiseJer 
10 gün zarfıuda Danzig şehrine Varşova, 13 (A.A.) - . 
30 bin nazi girml9tir. Bunlar, Vicezor gazetesinin bitd 
hUcunı kıtaatrna mensup bulun- göre Alman makamlan 
ınaktadırlnr. Yalnız kcııdllerl Silezyasında kfıin dört bine 
nl ı;;eyyah gibi gösteriyorlar. 1 kasabanın Lchce olan · · 

Hundan haşka Almanlar, ha I kaldırmı§lar ve bu kasabalar' 
rn ) oluyla Oanzigc esli ha YC man isimleri vermişlerdir. 
mllhlınmat ithal etmişlerdir. Danzigdeki Polonya fe" 
Şarl,i Prusyadnıı gelen ta) )'nrc- komiseri, Polonya gat 
kr. serbest şehre inmekte ,·cı ı bayiinin camekanları ıtırı 
bnmulelcrinl boşalttıktan sonru, dükkanının tahribini ve 111 
dönmektedirler. Pilsudskinin resminin yırtı1 

Bu hA.discler, Alman - Leh ayan meclisi nerıdinde protest 
boyunda hUkUm slirmekte olan miştir . 
huzursuzluğu arttırmaktadır. Halk bu sabah Lodz istasY 

Gene\ fc,•e Tabouıs. Oeuv· dan çıkarken Alman yadan S 
re gazetesinde, buna mümasil ı olan Alman gazetelerini Y 
haberl~r ,·ermektedir. Yalnız tır. 

Tramvaya atlamak yüzünde~ 
bir çocuk ağrr yaralandı 

Dün Aksarnyda, bir çocuğun çok 
ağır yaralanma ile neticelenen biı 

tram,·ay kazası olmuştur. 
Aksaray karakolu karşısında ahçı 

Kazım Gelinciğin dükk~mnda ça. 
lı~an oğlu 11 yaşında l\luzaffer, vat 
man IIalilin idaresindeki Yedikule · 
Sirkeci tramvayı depoya giderken 
tram,'ayın arka arabasına atlamr~· 
tır. 

Alman kültür müşavirle
rinden biri geldi 

Almanya kültür nezareti mü§aviri 
Dr. Herbert Scurla bugünkü kon· 
vansiyonel trenile Berlinden §chrİ
mize ~e1miştir. 

Alman müşa\iri bir muharririnıi· 
ze demi5tir ki: 

..., - --- - -JJ--
~ csclerini tetkik edeceğim~ Bu 
maksatla yarın Ankaraya giderek 
bir haf ta kadar kalacağım. Maarif 
vekaletile de temac;ta bulunacağım.,, 

Dr. Scurla gardan doğruca Al· 
man konsoloshanesine gitmiştir. 

-o-

Balat iplik 
fabrikasında yangın 
Bu sabah saat sekiwe Balat iske. 

lesi civannda fabrikatör Samiye ait 
iplik fabrika mda e!ektrik kontak· 
tı yüzünden yangın çık-mrt1r. Ame
lenin garretile ateş genişlemeden 
ba tınlmıştır. 

--<>-
Poliste 

Kıskançh~ yüzünden 
AW.eddin Çağlayan adlı Kasım. 

paşalı bir genç dün kıskançlık yü· 
zünden sevgilisi 21 yaşında Sema
hati yanağından çakı ile yaralamış. 

tır. 

Dün Beyoğlunda istiklal cadde· 
c;inde belediye temizlik amelesindcn 
74 sa\"Jh Hüsevinin çöp arabası. . . 
"fiilen 44,, sayılı husu t bir otomo-
bilin sadcmesile kısmen parçalan. 
mış ve çöpçü ağır surette yaralan· 

mrştır. 
Hususi otomobil kazayı müteakip 

kaçmıştır. Otomobilin meçhlll sorö· 

Çocuk. tram\·ay depo) a g 
inmek istemi.;, fakat mu\-nı 
ka~ bP~,.f'~ l;·kerleklerin aıtıtı3 
varlanmıştır. 

Yatman çocuğun tram\'3).0 
lama:-mdan haberdar olınad~~ 
kazanın önüne geçmemiş. ÇO"·_. 

raba altına düştükten sonra 
metre kadar voluna de\ aın cuı1 

Ancak ch·~rdakileri n f cO 
üzerine tramvay durdunılnııış. 
cuk kanlar içinde mc) dana ç 
tır. 

Sol tarafı parçalanmış olııft 
zaff er baygın bir halde hll 
kaldınlmıştır. Hayatı tchlİ~ 

Teşekkür 
Tekrar intişara başladı~ 

~v--aıt·ıt,, v~ <Tanr-;:cfiitiefı?
§ekkür ederiz. 

Bir 
--o-

otomobiHe 
tramvay çarP1 

Otobüs yolcularuıdt• 
ikisi yaralandı fi' 

Dün Saraçhane ba,mda \ıi 
linin idaresindeki Fatih • şı, 
büsü ile vatman ömerin idart-1 
ki tramvay çarpışmıştır. 

lki araba da kısmen hassrll 1 
mış, otobüs yolcularından ~· 
\e Ali yaralanmışlardır. 1d 

• ·11 e 
otohü ün durak yeri hancı t 
cu almak için durdurulın3S1 
smda olduI;rundan şoför } 

mıştır. 

I 

Vakit Kitape~ı 
Oüu ve yarın tercü 

küll iyatı 
• , -:·..:t" __ .... 
No. 31-40 4 cü seri 

31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 

kUn kuvvetli ve hllkimane idaresi 
bu memlekete dünyanın b.ıı kısmın

da münferit bir vaziyet temin et
miştir. 

ğunu bildirmekte ve Londranın ken Paktın siyast kısmı, Roma - yanntta bulunarak Amerika sefiri 
• · rü aranıyor. 

di kulaklarım ltalyaya karşı hare· Bertin mihverinın esaslı prensıp- "Grev,, in hariciye nc7.ıı.retinden 33 lak ender 

Türkiyc>nin :Mosko' a ile dostlu _ 
ğu Büytik Britnnya ile SovyeUer 
Birliği nq.sında bir köprü vnzifrsi 
görebilir .. , 

B. ı., • 
ır ugp o:ur.=a ..• 

Pads, 13 (A.A.) - Fransız 
gazeteleri Türk - İngiliz anlnsma
sından dolayı müttefikan mem -
nuniyg.t gösteriyo1 hır. 

Matin diyor ki: 
Bu anlaşma karşılıklı olup bir 

harp takdirinde Türkiyenin Fi -
listin ve Mısıra yardımını ve di
ler taraftan d:ı. 1ngilterenin Tür
kiyeye ycrdım etmesine istinat 
ctrnctkedll'. Türkiye bir ta-arruza 
maruz kaldıği taKdirde İngiltere 

ket ettirmeğe muvaffak olmak için !erini ve bunlardan başka ayrıca aldığı tnlimn.la tevfikan, "Şung- Araba çarptı 
muazzam paralar sarfeylccliğini söy- aşağıdaki iki mütemmim noktayı king, Smatov, Vingho, Fuşe\·,, şe. Karaglimrüktc Karahulul soka. 
}emektedir. ihtiva etmektedir: birlerinin bombardnnanmı Japonya ğında oturan arabacı Omer Gül dün 

Siya-.i mahfillerde hassatan teba- ı - Her iki taraf, karşılıklı o· hükfimeti nezdinde protesto ettiğL arabac;iJr Beşiktaşta !\lithat ismin· 

rüz ettirildiğine göre. Ingiliz - Türk larak her birinin sarih muahede - ni bildirmiştir. de yedi yaşında bir çocuğa çarparak 
anla~ması, lngiliz - İtalyan Akdeniz ler ve antantlarla teyid t:dilmiş Hull, bu protestonun sivil nhall- başından ve bacaklarından ağır ya· 
anlaşması ile d 1r-Jdan doğruya te. dostluklarına hürmeti taahhüd ey- nin bombardıman edilmesini takbih rnlamıştır. Dikkatc;iz arabacı yaka. 
zat halindedir. Zira Türk - lngiliz terler. eden Amerika lıtikfımetinin ma.Jfım lanmıştır. 
anlaşması, şarki Akdenizdc statüko 2 - Her iki taraf, iki memleket tarzı horeketine istinat ettiğini Denize atlarken 
yu radikal bir surette değiştirmek- arasında evvelce müşaverelerde sörlemi tir. 
tedir. ltalyan mahfilleri, Ankaramn bulunmadan, bunclan böyle her Ameıikn sefirl "Grev,, hcniiz Ja
lngiliz politika ı kombinezonlarına ne mahiyette olursa olsun hiçbir ponya hükiımetinin cevabını neza -
bu derece tek taraflı olarak girmek. yeni anlaşma ve müzakerelere im retc bildirmcmıiştir. 
le acaba mü lüman menfaatlerine za etmemeği taahhüt eylerler. --o-
iyi hizmet ettiğini şamp sanmadığı Hitlerin, Romaya yaptığı teklif 
m sorur::turmaktadrr. terin ~iğer esasıı noktaları, muma- Fethi Okyar şehrimizde 

.,_ Türkire de çok iyi bilir kı sil diplomatik anlaşmalar.da mev- Bolu mebu u Fethi Ok\ ar, bu sa-
Araplar Ingi terenin hodbin tahak- cud mutad noktalan tcskil etmek- bahki cksprc~le .Ankarnclan gelmiş 
kum siya~tine karşı şiddetli bır tedir. tir 

Dün Samatyada l\ lcsut adlı 12 
yaşında bir çocuk denize atlarken 
ba.,ımı bir kayalığa vurarak ağır y:ı 
ralanmı~tır. 

Tramvay kazası 
Dün Beşiktaşta vatman Kc.m=ıl i· 

·fare indeki 1023 numaralı tramva • 
ya atlamak iı=tiren Yorgi düşerek 
tehlikeli surette yamlamnrştır. 

34 Kndın ve aosyaliıill 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat I 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Ruhi mucizeler 

Bu serlnln fiatı 6.50 1t\I 
HC'pslnl alanlara yüı.de 2'l 
to ynprlır. Kalan t5.20 11 

120 kuruşu peşin almar"l\.~ 
bakisl ayda birer lir& li 

Uzere dört tak~ite bağtanır. 
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~MAYIS - 193~ H A B E R - Aktam Poaı .. ı 

~ehlee 

lrkçılık 
bir hücuma maruz kaldıg" ı ta\'j}'ol t_.. Daşta1afı 3 üncüc:e Siz bana Her Alfred Rosenberg'den, takdirde 

. ~ .i~:~~ hsrhalde rnüte_ ~initZden, ,..,. füınt'dan bahse- Le· ton ya k en d ı· n . 
1 

r>!tJe '<!~· ~ü~adi;:en üstüste Pekfiliı, onlardan bahsedelim biz ' 
-4ıl aleJad .~br netıcelere daya· de. Bizzat Rosenberg Almanyada 

~'l bir k e ılım, ikisi de ~ d~~ beş ırk olduğunu kabul ediyor. Bun· -Y-----1---K---1- t • t • ' 
1a}ı olab·~ kocanın çocugu sımsı !ardan biri, ari ırktır: Dünyaya her· UQOS av r a azme m 1 ş 1 r 
d~ <la t~' ~er ~~r a.na . ba?3. kese kumanda etmek için gelmiştir; N . b. 9 
~ tint .artııle an lStnl verılebıle- bütün dünya, güzel \"C asil nesi var. a 1 1 
hı._,. e bır çOcuJ.;: doğ b·ı· d" 
"'it bu a ı ır ıyor. sa hep ona borçludur. Diğer dört ırk 1 K f L t H 1 

• N 
k ltk~lık·~~~~e ~limdir. Halb~- aşağıırktır:Bunlaritaatetmekiçin tal~an. rah şer,e .'"8 e onya arıcıye azırı 
'·daha ~ . §e) tere tenezzül yaradılmıştır ve öteki ırkların mu· hır zıyaf et verdı 
t~ ge:11~ ufuklar ara.r. Irk. kaddes akidesi için daimi bir tehli· Roma, 13 (A.A.) - Yugoslavya ı 11 ı d 1 ? 
~ni kö~~~ı~ esr.:rma ınam~ ~e te§kil e.t~t~ir. Bu muka~d~s naibi Pol \'e prenses Olga Yugos. ne er soy e 1 1 
~ ken . .0:une gudenler, Y~ ımana sahıp bır ınsan onlarla nıçın lavya elçiliğinde Kral ve kraliçe ~ 
<erini ta ~· (ıziki ve n:mnevi çız· mücadele etmesin? Bir ari, kendi refine bir ziyafet vermişler ve bu N L t ve Eston ·ı 
~~~ni g~ı~an evlfıt getınnek teh. ı1izmetinde kullanılırken bile, onla_ ziyafette Musolini ve Kont Ciano aztr, e 0nya ya 1 e 
""l hu~Ster~ bu melezlere der· ,n aşağılığmın kendisine bulaşma· da hazır bulunmuştur. A 1 m a n 1 a r a r a s 1 n d a a d e m i 

llıı kad a geçıyorlar. ili ihtimali vardır. Prans Pol ve maiyeti bu sabah 

•ıı, bug .. ar zayıf hareket edildiğı Rosenberg, ariden başka daha Floransaya hareket etmis!erdir. f •• kf 1 d 
~ ltk ~n Alınanyada bu melezler fört ırk \'ar diyor. Çok az söylüyor. RQ.'lla. 13 (A.A.) - Yugoslav eCaVUZpa 1 ya Pi m aSI n a 
~k<li~·e b.nsuplanndan - o da sa! Zira. kavim bilgileri Alimi Orawfor· ya naibi prens Pol ile İtalya kralı h .. • 
%k b: ır ~ey varsa - daha kala da bakılırsa ırkların sayısı altmışı ve YugosJa,1'3 hariciye nazın Mar· ma ZUr QOrm ıyor 
~~ .r Yekun t k"J ek ed" . w1-...ı i-.K r . 

'"111 rıı eş ı etm t ır. ':ıulmaktadır. Bu altmış ırk arasın.,kovıç, dün ög t:YCn sonra .ı. 1uso ını 
~an ~hakkak ki bütün insan l :lan acaba kaçı Almam·ada birer Forumunda 5000 1talyan genci tara 
iCC:ı~~:emadiyen biribirlerine :!vlfıt bırakmı§tır? Bunİan bulmak, iından yapılan jimnastik talimlerin 
~ SUre" dır. Onlan ancak nazari :aymak ve birer birer hadım etmek de hazır bulunmuşlardır. 
~te ayırmak kabildir ve ara {abil değil diyeceksiniz. Evet. sizin -o--

etıe ~a:n b~.r fark .b~ımak hiçbir ve benim için bu bö~rledir. Çünkü Bir Çek faş isti 
1 

&unu ~un dcğıldır... bir çırprda iyiyi fenadan ayırt ede· • 

~~İsi:~~~en bü}~ ?ir Almaı. ce.k ı~ıktan mal1rum insanlarız biz· idam edildi 
~ gö. rt Me\'cr dır. Alman· 1.er. Fakat ırkçılığa tam imanı olan 
0 cıa k~ herhalde o da Yahudidir' bir insan için bu, kabil o!ınıyacak Gestapo'ya mensup 20 
~ıda r;ti~rndan mahrum. bir bir şey değildir. Tabii, birinci sınıf polis döviz kaçırıyormuş 

a}·ı n 
1 ıle mutlakı biribirin· ırkçılık gene yoktur. J> 

13 
( .4..A) _ Al d" -a-a · b" d d ı rag, n . man I\ 

B cız ır a am ır - La trfbune cles Xations'dıın - h b" ç k f · ti · · ı· en 

1 k 
nı ar ı, ,e • aşıs erının şe ı g e-

a an antantl oo··vı"z kaçakçıhg"' 1 ral ~ajd~nı~ ~mimi ~rk~da~ı Val· ek clavıezekı mıllı Çek zıhnıyetı saha· 

onomik konseyı tahk"ıkatı sında siras~ faaliyette bulundu~~-M dan dol:yı ı~am~ mahk~ etmışt~r. 
t\ .. Urahhaslanmız Maznunlardan Hıris- tdaı~ hu.1-mu, Pılzende ınfaz edıl· 
l:::lUkre mıştır. 

ş toolantısına tonun kaç~ığı Zürih, 13 (A.A.) - Burada dola· 
• • 

~uıı cııı91\\i\er sanılıyor 53n bir şayiaya göre, Pragdaki Ge.s· 
k kon~ . ·~ııL, uc:\ ... ı. • .:ıı c:ı~uuu vır nana evveı nıeyaana ı.ı"arııan ... ,..,,. l"'ı: c t~ltiltıtın::ı mensuo 20 
.te başı Yı ıçtirnalan ~·arın Bük. 10,·iz kaçakçdı~ı tahkikatı dün ye· kadar memur döviz kaçakçılığı yap. 
l\on'e ırac:aktır. ni bır safhaya girmiştir. rnak cürmünden dolayı tevkif edil· 
iıj ter:. toplantısında memleketı Bu işle alakalı görülen bir sarra· mişle~dir.. . . . . . 
~~· sıJ edecek olan heyet dür fm dördüncü vakıf hanı asma ka· Emın bır menbadan bildmldığıne 
llllı~tı:. ekspresle şehrimizden ay· tındaki yazıhanesinde araştırma gör~ brüm pofü şefi, .20 ka?ar. ~k 
1-rever . yapılmı~tır. polıs ~urunu tevkıf ettı~~tır. 
~lis llnı~, Trabzon saylavı ve Ele geçirilen rumca yazılı bazı Bu t.e\'kıfatın, Çe~. ~asy~nalı:t rısa· 
'.!ııın ri~rtı ~rupu reisi Basan Sa. muamele evrakı gözden geçiril· lelerı tabı ve tevzıı ışlenle alakadar 
~than ~~setınde, Türkofis başkanı mektedir. olduğuna dair ~arialar dolaşmakta. 
·~ar ':•hni, konseyin daimi umu· Bundan ba,.ka kaçakçılık suçlula. üır. 

tbı c;na · ·1 · f k b 1 P d h t b h J l v ~ , !ı?· sı ı e muhabere ve nndan Hırısto aranmış. a at u u· rag a aya a a ı ıgı 
aıe 'eka·ıet· b "d- 1 • t t Orh ı şu c mu ur erır namamış ır. ar ıyor 

~cıllse ~dan mürekkeptir. Hristionun külliyetli miktarda Prag, (A.A.) - Pat ajansı bildi· 
ir, Y toplantısı onbeş gün süre lö,izle memleketimizden gittiği sa· riyor: 

nılmaktadır. Alımın ciddi tedbirlere rağmen 

" --o-ali Ankaraya 
\ıaıı gidiyor 

~dar "e Belediye Reisi Lutfi 
.ı~ltlak~~"lll Yİrminci günü Ta
~hir 1 'rokatııyan salonların_ 
~eti ,~celisi azalarına bir çay 
"-ı· erecektir 

t~ ı, ay • • 
t td nı ak§am Ankaraya ha· 

•t•b ttck ve y • b"" . d 
~- tr . enı utçcyı e 
.~ l!cit .. ~ t, tlcktu:ecektir, Bu zamana 
~titrin· tık, tramvay ve tünel 
~iti ~n bcl~iyeye devri hak
t tdiı a_nun layihası da müza· 
lik k fnı§ Ve diğer taraftan is
~İltj · a~ununun encümenlerde 

ı11 il l . 

-o-- hayat pahalılığı artmaktadır. Bir 

Alman diplomatı :mım maddelerin az miktarda me\'· 
cut ol.ıı:ıH Yl')'a hiç bulunmaması 

Dün akşam tayyare ile yGT.ünden tiratlar tedricen yükset 
mektedir. Mensucat maddelerile bir 

ge:erek Berline döndü çok gıua maddelerinin. ayakkabı. 
Geçenlerde Berlinden şehrimize kömür vesairenin ortadan kaybol· 

gelerek bazı temaslar yapmak ü· duğu ~örülmektedir. Bazı fiyatlar 
:r:ere Ankaraya giden Alman ha. yüzde 100 artmı~tır. Almanyada 
rıciye nezareti müşavirlerinden yapıl3.n ilk sabun muhallefleri piya· 
Valther Hei.de dün akşam tayyare sada ,görülmeğe başlanmıştır. 
ile dönmüştür. Alman diplomatı ------------
htanbulda kısa bir müddet kal-
mış ve dün geceki scmplon eks
presiyle Berline hareket etmi~tir. 

Valther Heidenin ne makıatla 
yolculuk yaptığr hakkında alakalr
lar malUmat vermemektedirler. 

Sirkeci istasyonunda 

Polis mevkii 
~crnı!'ıi bulunacakt.ır. 

~ÇAN MOTOSIKLE-T) 
~------~~--

Gar dışmda bırakıhnca 
inzibat iş:eri guç:eşti . 

1 
Sirkeci garında yeni yolcu salon 

ye gişelerini muhtevi binanın yapıl. 
ması üzerine polis mevkii, istasy~n 
haricine çıkarılmıştır. Bir muharri· 
rimizin yerinde yaptığı incelemele. 
re göre, bu nakil gardaki inzıbati 
ve emniyet işleri bakımından çok 
güçlüklere yol açmış \'e zabıtayı 

müşkül vaziyete düşünnü~tür. Ala· 

Rfga, 13 (A.A.) - Hariciye arzusuna geıtnce, bunda şUphe· 
aazm Wllhelm Munters, Leton- re mahal yoktur. Hududumu· 
ya He Estonyanın bir ademi te· za vukublacnk tecavUz, bUtUn 
cavüz paktı akdi için Almanya mflle~mlzl mUcndeleyo koştura· 
tarafından yapılan teklifi ka · caktır. 
bul ettiklerini ve bunun istik . Hatip, Almanya lle aktedil • 
ıııı ve bitaraflık polltikasiyle miş olan ademi tecavUz misa -
telif edilemiyecek bir şey olma· kının Anupanm şimali şarki • 
dığını bildirmiş, Sovyetıerin de sinde emniyet sistemine yar -
aynı suretle bütUn komşularly· dımı olacağına dair olan bun • 
le ademi tecavUz paktları aktet- dan evvelki beyanatını hatır · 
tll<Icrinl hatırlatmıştır. !atmış ve Sovyet Rusyanın kom-

Munter11, Letonyanın tstlk · şuları ile mümasil nıisaklar ak
IAline naklse '\"erecek her hangf tetmiş olduğunu tekrar etmiş · 
bir taahhüdü reddedeceğini 1 • tir. Mumaileyh, Letonyanın hlc 
!Ave ettikten sonra demiştir bir devlete karşı gizli bir siyasi 
ki: veya askert taahhUdll olmadığı· 

"Memleketimiz, hudutları bir nı temin etmiş ve siyasetinin 
hücuma maruz kaldığı takdir· hürriyet ve lstlklA.lini tahdit e • 
de kendini rnUdnfanya azmet • decek hiç bir taahbUde glrmf • 
miştir." ycceğini söylemiştir. 

Bundan sonra M'unters, mev· Hatip şöyle devam etmiştir: 
aut. nuı •\eln\ ha.l bu ueunda.ki ''ılliUeti\dm\ı. Estonya hari· 
kat'! rolün bUyUk devletlere alt ciye nazırı He yapılan görüşme
buluoduğunu ve kU<;ük devlet- ler esnasında Almanya tarafın· 
lerln iki şart altında muhtemel dan tekıtf edilen ademi tecavüz 
lhttltlar haricinde kalmağı U · misakının bizim bitaraflık siya· 
mit edeblleceklerlnl beyan et • setimize muvafık olduğuna ve 
miştlr. Letonyanın yerine ge · iki devletin eski taahhUtlerlne 
tirdiğl şartlar şunlardır: mugayir bulunmadığına hUk • 

1 - Tıtmamiyle bitaraf bir mettlk." 
\'aziyet muhatazn etmek, B. Munters, Moskovadakl Le· 

2 - Herhangi hUyUk bir dev· tonya ~e!irinln ntsan bidayetin· 
let, bu bitaraf ,.e yola gelmek de Sovyct Rusya hariciye ko
Istemiyen devlete kuvYetle bo· mlseri ile yapmış olduğu ıgörUş
yun eğdirmek teşbbUsUnde bu· melerden bahsetmiş ve demiştir 
Iunduğu takdirde, kendini mü· ki: 
dafaa edecek vasıta Ye iradeye "Bu görüşmelerden fsUdlft.l 
sahip olmak. olunduğuna g6re Sovyct Rusya, 

Munters, l'!özlerlne devam e · lstikla.limize kendi menafllnc 
derek demiştir kf: tevafuk eden mühim bir il.mil 

':Kendimizi müdafaa etmek nazariyle bakmaktadır." 

ispanyada, büyük 
zafer geçidi hazırlığı 

General Franko "Büyük ispanyayı 
yaratacak olan, ~elik 

adalelerdir!,, diyor 
Madrid 13 (A.A.) - Zafer gc· 

çid resminin ~imdi l 9 mayısta ya
pılacağı tahmin edilmekle beraber 
bu tarih resmen ilan edilmi~ de
ğildir. 

Resmi mahfiller, geçit resminin 
muhakalck surette 15 mayıs ile 
25 mayıs arasında yapılacağını 

söylemekle iktifa etmektedirler. 

çD:l resmi yapılmış, fakat hiçbir 
hava hareket yapılmamıştır. Gene 
ral Franko l 6 Alman ve İtalyan 
tayyarecisini askeri madalya ile 
taltif etmiştir. 

Bunlar meyanında Kondor le. 
jiyonunun erkaruharbiye reisi al· 
bay fon Şay.dman da vardır. Fran
ko, bu münasebetle söylediği nu
nutukta Alman - İtalyan ve ls
panyol tayyarecilerinin kahraman 
Jıklarını sena etmiş, müteakiben 
ispailyanın bugünkü hava kuvve· 

tÇF.RDE: 

* Belediye ve husust ld:ırelertn mu. 
teknlt \"C öksllzl!!rlnln maaş yoklama. 
lnrına dUndC!1l !Ub:ırcn başlanmıştır. 

* lş yerlerinde mUmessil seçimine 
1 

devam edilmektedir. Şimdiye kndıır se-
çnen mUmcsslllerin yek!ınu 300 e bal!~ 
olmu§tur. 

* Vali mua\inl Muz:ı!fer Kartal, 
Beykoz ve millhnk kazalarda 
çıkml§lır. 

tc!U§e 

* Edebiyat !akuıtcs.ı TUrklynt cruı-
UtUsU direkUirlUğ1lne pro!csör Rah. 
meU seçllmlşUr. 
* Belediye rets muavini L!ıtfl Ak. 

eoy dUn otobUslerl tefti~ ct.ml§ ve bun
lardan dokuz: tanesinin ııahlbJ cezalan_ 
dınlmı3tır. 

w Belediye zabıtası tallmatnsmeat. 
ne aykırı hareketlerinden dolayı son 
bir hatta zarfmda Beyoğlu kazasında 
245, Adalarda da ı:s klşl cezaya ç:ır
pılmıştır. 

* ŞlrkeUhnyrlyc idaresi Boğazda a_ 
rnba vapurlarfle otomobil nakliyatı f. 
çln çok ucuz bir tarife tntbiklno karar 
vermiştir. 

* Bursanm Blladıyunus köyünde bir 
duvar yıkılml§ \'e altında kalan Tabir 
oğlu Ahmet fmılnde bir köylU ölmtlş· 
tur. 

*' lnııiaarınr umum mUdUrlUğü Mu. 
danyada büyUk bir yaprak tUtUn işle
me ve bakımevi yaptıracaktır. 
* lsta.nbul kız lisesinde, çocuk kamp 

larmda çalı~acak muallimler için açıl· 
mi§ olan kurs tcdriııntınr blUrml§Ur. 
Kur.su blUren munlllmlerden bir kısmı_ 
na çocuk bahçelerinde vazife vcrllmlır 
Ur. 
* ZOnguldak • lrmnk hattı Qzerinde 

bulunan Bolltu§da bir iatıısyon yapıl_ 

mıo, yUk ve yolcu knbutune bn§lanmış. 
tır. 

* Tamir edilmekte olan Mnrnkns va
puru havuzdan ~ ve dQn Uk sote_ 
rlnl yapmıştır. 
* lstmıbul erkek muallim mektebi 

mUdUrll tmameddln KaragUmrUk orta. 
mektebi mUdUrlllğUnc, KaragUmrUk 
mUdUrU de muallim mektebine tn)in 
cdilml§lerdir. 

* Kırklarcllnde yen! hUklllnet kona
ğının temclatınn merasimi yapılımııtır. 
Bina istasyon yolu üzerinde in§a edll .. 
mektedlr • 

t:· Sarayburnu parkındaki tarlht fı. 
nnlardan 500 ate§ tuğlası çaldığı için 
mahkemeye verilen Osman Uç ay hap
se mabkOm olmuı;tur. 

* 'l'icaret vek!lett standardizasyon 
mUdtlrll Faruk Unter, nrpa, buğday, 
U!Uk ve yapağının standardizasyonu 
için )'llpılan nizamnamenin to.tbfkf 1 .. 
çin hazırlıklnrda bulunmak Uzcre §chri 
mlzc gclmlşUr. 

* lnblaarlar umum mUdUrlUğU piya
saya tO derecellk rııkt çıkarmak için 
hazırlıklara b8§18.Jlllltir. 

* Çanakkale lıalkevlnde vnll Attı 
uıua tnra!mdan ilk resim scrgW. me .. 
rnslmlc açılmıııtır. lt eseri fhtfvo. eden 
sergi 15 gUn aÇtlt kalacaktır. 

lzmlr vo Aydm mensucat fabrlktı.lan 
sahlplcrl 53rk YilAyeUcrlmlzdcn sene. 
nın ilk yapağı alımını yapmı§lıı.r ve ki· 
ıosu 63 kuru§tnn yUz kilo yapağı nl. 
mışlardır. 

* KC§an • Malkara yolunun ~uı 
85 bln liraya mUtetı.hhlde ihale edil· 
mlştır. 

DlŞAllUA: 

* Norveı,: hariciye nazırı, yaptığı 
beyanııttıı gimal memleketlerinin Al. 
mnnvn tarafından yapıl:ı.n ademi teca
vüz ~aktı tekliflerine önUmUzdcltl haf. 

* Romada birinci dUnya hava mat_ 
buııtı kongresi mUnruıebetlle muhtellf 
memleketlerin pllot gazetecilerinin 1~
Uraklle bir hnvıı yanşı terUp edilecek· 
Ur. Kayıt muamelesine 15 mayıs pa_ 
zartesl günU resmen bll§lana~tır. 

* Amerika. filosuna mensup 20 ho.rp 
Ç'Cmlsl A tıanUkte yaptıkları dört (Ly. 
tık bir doln~mndan sonrn Pasifik deni· 
zfndcld lıareket Usl rlne dönmU~lcrdir. 

' kalı memurlar, bu nakil dolayısi!e 
bürolan istasyon dışında bulundu. 

Hatırlarda olduğu veçhile geçit 
resminin evvell 2 mayısta yapıla· 
cağı ili nedilmi~. bilahare l S ma
yısa tehir olunmuştur. Dün Ba· 
rajaz hava meydanında ve 40.000 

ki§i huzurunda tayyarecilerin ge-
tile dahili harbin başlangıcındaki manya,. sözleriyle bitirmiş, hazır 

hava kuvvetini mukayese edere'k bulnanlar da ayni sözleri tekrar 
ğundan daimi surette garda buluna· . ~ 
mıyorlar. Bunun birçok idari mah· kilde hareket edilmemesi birçok suç· 
zurlan olduğu anlaşıldığından De\'- lann gözden kaçmasını mucip ola-
let Demiryolları nezdinde teşebbüs· cağı, bilhassa kaçakçılık, yankesici

' lere girişilerek vaziyetin düzeltilece· lik vakalarının takibi güçleşeceğ: 

• iği umuluyor. Zaten gerek Ankara. muhakkak görülüyor. 
gerek Haydarpaşa istasyonlannda Yeni yapılan binada yer ayırmak 

nu Glis mevkii, gar dahilindedir. suretile polise yer temin edilebilir. 
Sirkeci gibi çok ehemmiyetli ve Btt meselenin biran evvel halledil· 

b~ tren uğralmda aY.Jll ~ meal lhundrr. -

9unlan söylcmiıtir: etmi§lerıdir . 
"Sizi temin ederim ki, bugün. Bundan sonr aönde A1'nan ve 

kü hava kuvvetimiz, yarın hava. onlan takiben İtalyan, İspanyol 
laıım:zı techiı edeceğimiz cihaz- tayyarecileri onar kişilik sıralar 

!arla yüı miıli artacaktır. Hava halinde kolları ileriye doğru ge
kuvveti, hazır bir vaziyette bulun- rili olduğu halde, Frankonun Ö· 

malıdır. Büyük İspanyayı yarat.a • ııilndcn geçmişlerdir. Bu merasim 
cak olan, sclıi.k ai:lalelerdir.,. de İngiliz, fransız, İtalyan, Alman 

Franko, nutkunu: "Yaşasın is.. ve Japon haav ataşeleri hazıı: bu· 
~ ;yqaaın ltaı,a, ~ AL lWUDU§larldtr. 



'lja!lması G.enden-
_. .... .._. swı ....... ---- tzw;z -- - ... .............. 

Hangi sporcuyu 
alkışlarız ? 

• Çirkin hadise münasebetile -
Dün Tal•sim stadında liseler arasındaki futbol ~anıpiyonasının 

final maçını eyrctmcğe gidenler, ·yıllardır ı.ahalarmm:da e~iııe tesa
düf cclilmemiş, çirkin \ "C f~rrcnç bir hadiseye Sahit oldular. 

Ben, bu bedbahtlar ara.:.mda değildim \'e buna da bin kere 5ükre
ıliyorwn ... 

I~nlmt muhtelif arkada)anıudnn h».dbcyl bütün t.eferrüa.tile öğ
renmis bulunmaktayım. Ve öğrendiklerim kar:;ısında. da şuraya. bu 
birkaç satın yazmaktan kenılimi menedemedim. 

2000 gencin, esld tulumbacı kavgalarından daha ~irkin \"e yakı_ 
sıksız bir halde ~por saha.sına. fırla.rıı> döğüşmelcri hadi'!esi laletta
$in iki klüp tartarları anısında \'Uku bulsaydı çok daha a1. üzüliir , c 
iı;c bu kadar chcmmtyet , ·ennezdlk •• 

Amma, bu kadnr çirkin bir meselenin faiUcri mekteplerimize 
mensup ta.lebelcr ara.-.ınıla bulununca, hadise etrafında. en has as bir 
titizlik göstermek hepimize ilk borttur. 

Talebelerin klüplerden aynlma.ı r karsı ında. mektepler kendi ara

larında müsabakalar yapmağa başladılar. Ve r.por müsabaknlan 
itinde de en büyük alaka futbol maçlarına ~österlldi n bu da mek
teplerde yeni bir !!por aşla uyandığını gösterdiği için bizi cidden mem· 
nun ediyordu. 

• 
Ilııytlarpa~a - l ı'k n c t m:ıçmm ~n lıeyeranh ılaldlmlarınılnn hirin<lc alınnn btr enc;lantane (Ilaydarpasa :kalcctstntn lrnrta~ı)' 

Dğrr<elfilÇ lhı~<dlö~C® 
Işık ve Haydarpaşa lisesinin Fakat bu alaka,, pek kısa bir zamanda coşkunluk ve ta.skmlık sek. 

linl alınca, haklı bir ürkeklik duymağa. ba.,1amı,tıı&r. Cç hafta evnl 
lstanbulila ~ine bir mekt.ep IllS(mda ~ıkan n büyümeden yatrstınlan 
dö\'ilşlü bir hidi eyi, gCi'Cn hafta An.karada. Ud mektep talebelerinin 
birlblrlnc ~rmeslle neticelenen baska bir ı:Irkln nka takip etti. Bu. 
nuıı son olaca~ını umuyorduk. }"akat dün Taksim !'!tadında. ta.,kmlık 

\ c küstah cür'et, en hild bir ,ekllde tezahür etti. Tafsliatmı bu ııahl· 
fede okuyacağınız, iğrenç hadise ''llknbuldu. 

D Yn Taks im sta<dloırDda y a ptolklaro 1Flnao 

Şimdi )la.arif Vekaletinden bir bekledlğlmlz nr. 

Maeında kanlı bir kavga oldu 
Işık oyuncuları ve hakem, mağlup vaziyette buluna~'~ 

Gerek Ankaradakl, gerckc;e tsta.nbuldaki hadiselerin tahkikatı 

en h'kc;a bir zamanda bitirllınelf. Müsebbipler ml"A! olacak cezalara çarp 

tınhrken, tekerriir edecek herhangi başka hadisede, daha şiddetli ee· 
zalar verileceği gen~lerin kafasına Mktılmalıdır. 

Haydarpaşahlardan müthiş bir dayak yediler 
~ ~~· Ağzı burnu dağılarak hastahaneye kaldırılan lar ·~· , ~. /:@ry 

Hem önümilıdekl ııenclerde, mektep idareleri talebeye anlatmalı· 
dırlar ki, bu memleket galip gelen sporcuyu değil, terbiyeli, güzel "e 
centilmence spor yapanlan alkıl'Jlamaktan zeyk duyuyor .• 

~ _ ~:~ vardır. Bu küstah ~ülecavizlerden bir.kısmı halka ~ : /.'1 L 
"' --, '-~ ve gazetec ıl ere de taarruz ettıler . ~ .; 

Rakibini spor salıasmda yenemeyince dayakla. mağlfip etmeye 
Sonu çirkin bir hli.clliıeyle biten 

mektebliler futbol şampiyonnsmm 

Maç bitmedi fakat komite Iş ı k lisesini :., 
kalkanlann kazançlan yalnız umu mJ bir nefret olur! •• 

1. M. APAK 

samoivon il.a n Ai+i ___ ... 
Allnlırl\.J~-.. t...ıw.a.nT ...,.. • • ___ ,_ 

alaka uyandrn spor Mdiselerin-

'/l Jf' •ll A k •• l den biri olmuştur. 
yuvarlandr. 

lVl. l l Ume maç arz !:~n~:şı:i~~:kn:mektep bo-

r~ M n ~ D lE. calariyle, Maarif Vekrtleti Be-
- _ _ _ - -.• den Terbiyesi MUdUrU Vildan 

Fenerbahçe .. 1 _ Ateşspor.·. Q Aşir de bulunuyordu. Tr1bun1e-
ri de Uç bine yakın bir seyirci 

ANKA~AIQ>&\ : kalabalığı doldurmuştu. 
_ _ _ _ __ _ Hakem Feridun Kılıcın idare-

oe · 2 A k .. .. 1 sinde saat UçU yirmi geçe başln· 
mırspor : - n aragucu : nan bu oyuna iki takım da şu 

Ankara, 13 (Hususi) - Anka. bine yakın bir seyirci kalabalığı şekildeki kadrolariylo iştir~k 
ranın iki mim 'küıne takım.t De. önünde Ateşsporla yaptığı milli ettiler: 
mirspor ve Ankaragücü maçı An- küme maçım, teknik, üstün fakat IŞIK: 
karalıların at yarışlarını rahatça şanssız bir oyundan sonra ı _ 0 Adnan - Sallm, Necmi - Aytc· 

• 

-

takip etmeleri iç.in bugün karşı- kazanmıştır. kin, ı:ıtat, Yınuz - Xlynzi, Atl· 
taştılar. nan, Şeref, lliiseyin, Xiznmct- J5ı'k taliımı kaleci'ıi bir kurlan:) yapıyor ... 

Muzafferin hakemliği ile yapı- tin. 

lan 'bu maça takımlar §U kadrola. Kız mektepleri HAYDARPAŞA: 
riyle çıktılar: Sabri - Cemnl , Siileyınan -

ANKARAGOCO: Natık - En.. a raSI nd a 'faTık, tsmnll, :Kn.ı:lri - Fikret, 
ver, SaJih - AbdüJ, Semih, lıma. Lbrnhim, Şinnsi, Hi<lnyct, Gn.· 
il - Hamdi. Fikret, Muzaffer, znnfer. 

Fahri,, Hamdi. Atış müsababakalarmda 
DEMtRSPOR: Hilmi - Şev- Kandilli lisesi birinci oldu 

RUzgft.rı arkalarına almış o· 

şa kalecisi ve bir dakika sonra 
da gene aynı tnkıınm sol mua
vini rakiplerini seri halinde tek 
ınelemcğe başladılar. 

Üçüncü devre 
'Muayyen mliddet berabere 

bittıı;ı için tekrar kur'a çekile
relc on daklkalıl{ iki kısımdan ket, Gazi - Kamil, lbrahim, Or-

han - Muıtafa, Arif, Orhan, Fet

larak oyuna başlıynn Haydar· 
paşalılar, ilk dakikalarda zayıf 
bir hı\kinıiyet tesis ettiler. birincisine haşlandı. Kur'ayı 

Dün Taksim stadında, Haydar. 
8 1 1 

d kik d 
1
,, ğ Işık takımı kazanmıştı. Bu su· hi, Zeki. . . . ne a ·a a so uan sa n 

pn§a - Iı;ık lıselerı fınal mnı;ından b' 
1 

k hl d ı retle mavi ·sarılılar rUzgll.r le· 

nerji ile didinirken, Haytlarpn
şnhlar da mağlubiyetten kur· 
tulmak için çnbalayor, fakat 
merkez muavin H.ıfnt. mUdafi 
Necmi ve Yalçın Salimi bir tUr· 
ıu aşamıyorlardı. Bu nıuva!· 

fakıyetsizlik dakikalar ilerle· 
dikçe asaplarrnn tesir etmiş ol· 
malı ki, oyunun sonlarına doğru 
i şi 1llzu ınsuz sertliğe döktUler. 

Kavga başlıyor 
~Ihayet 8 ı.·d dakikada - ya· 

Du sırada top hfl.Ul. 

oynanıyordu. 

Yere dUşen arkadaşına 
retin tekrar hlicumn Icali>1 

m gören Salim derhal va.ld1 'l 
halline gelerek hii.discyi oııl ~. 
istedi ve nitekim Ji'ikretl ~ ~ir 
olcşıyarak or~dan uzatl• 
mağa. da çalışıyordu. 

Fakat bu anda ftsabı gd~ 
diğer oyuncular dn galip t' 
oyuncularının üzerine çıı 
mağa başladılar. Bu glSıil 
mış gençlere tribUndeki el 
rı da yardım için sahaya 11 1' 
edince hll.dise feci bir şeı>i1 ~b· 
mıştı. ,~ı 

Zabıtanın gaY 1/~ 
tiyle zaman zaman bastı lu 
fakat bir köşeden tekrar l · 
alan bu feci dövUş sahnesi il· 
uakikavı mütecaviz bir ı~ O . ~ 

devam etti. Bu sırada. 
Salim ve Nizamettin olfı\~ tılt 
zere, bil tlin Işı le takımı, ll11 

Feridun Kılıç ve kendilerlll ın 
çirkin hareketten men~ r 
istiycnler mUthiş bir dayııl< ) cı Y Oyunun ilk devresi bir hayli ya. 

vaş geçti. İki tarafın yaptığı hü. 
cumlarda karşı taraf müdafileri 
tarafından kolaylıkla kesiliyordu. 

evvel kızlar arasındaki atletizm mülgeçen ır şı. .~curı:un n mer· ı hine dizildiler. Oyuna da Hay· 
kez muhacim Huseyın kaleci i- ı 

sabakalarının finalleri yapılmı§lır. 
1 

b b t d 1 ~ 1 i darrıaşalılar başladı. Bu hiicum 

Dünkü vnkadn yalnıZ ' 
nl oyuııun bitı:ıesine iki dakika ıı 

ve Nizamettin hastaneye 6 dt 
!otla - top tam s~ha ortasında lotlilecek kadar yaraıntı ını 
oynamakta iken, Haydarpaşa · d kt"tl &,,. 

e era er opa sıçra ı. \.a ec 
Alı§larda Kandilli kız lisesi 22 pu-,bl k tt'w. t 1 b be kal geri dönd!L 

Devre ortalarından sonra De. 
mirsporlılar daha düzgün oyna
mağa başladılar ve netekim 37 in
ci dakika:da solaçık Zeki sıkı bir 
şiltle takımının ilk golünü attı ve 
devre de bu netice ile Demirspor 
lehine bitti. 

İkinci devre, Ankaragüçlülerin 
hakimiyeti altında başladı. Rüz· 
gara rağmen daha iyi oynayan sa 
rı lacivertliler bir hayli fırsat ka. 
çırdıktan sonra bu üstünlüğü tek 
rar rakiplerine kaptırdılar. Devre 
ortalarında Orhan ikinci golü de 
attı ise de Ankaragü: lüler bu gol 
den birkaç dakika sonra sağaçık 
Hamdinin ayağiyle yegane sny la· 
rını cıkardıbr. 1\1-ıç da böylece 
2 - 1 Dcmirspor lehine bitti. 

lzmirde: 

s:ığn<;ıf,ı l<':krot ileri atıldı \'C 

o ~ e ıgı op a era r e. .. 
vanla birinci, Kız muallim mektebi ye girdi. Bu golü hakem favUl Işık takım101n golu 
222,5 puvanla ikinci olmuştur. FL addetti. Oyun lıir mUcldet ortalarda 
nalistlerden Çamlıca müsabakala. o•,nnııdıktan sonra - ma"ın lın· knrşısıııa çıkan l~ık takımı mu 

'Yarım saatlik ilk dene böy- " "' 
ra girmemiştir. Futbol maçından lece bitti. şındanlıeri olduğu gibi - llay· clafii 1'\crmiye bir yumruk indir· 

sonra yapılma.sı mukarrer olan koşul ı·kı· , .. cı' devre darpnşalılar nihayet sağdan Fik r.i. 
ık h

• " nalip takımın ır:Hdnfil buna 
finalleri, futbol maçında ç an a· Ma\'I _ Sarı formalı Işıklıla- ret vasıtasiyle lıir akın yaptı· · i ı1111kn1Jelc etmek ~ijyle dursun. 
dlse dolayısilc, tehir cdilmışt r. rın başladığı ikinci devrede rüz· lar. Salim bunu da kesti ve topu 

" d l hl · oldugwundan. aolnçığa lrndar göndereli, sola· gar a r. crıne 

top ilk anlardan itibaren Hay- çık :\izam<.'ttin de, rakip milda· 
darpnşn lcalP.si linUne yerleşti. filcrin ilerl clc oynamalarıııdaıı 
Münferit akınlar Salimin gay. ~stifaclc ed<·ı·ek yaptığı glizel 
retli oyunu sayesinde geri dö . 1 bir sllrllşU falsolu hir şiltle ta 
ııerlrnn tşık muhaclmlcri de n~-1 maınladı. Toıı kalecinin parmak 
ınUtenahi fırsatlar knçırmakta 1 Jarr arasından Jlnydarpnşa ağ 
icliler. Bu kısımda ela iki tarar 
{!ene cltizglin bir oyun tuttum -
mıştı. Asabi hava git.tikçe ziya-

larını buldu. 
t"çüncii de\ı-e böylece Içşık el.ipi. 

nln ~nlehesiylo bitmiş oldu. 

Dördüncü devre 
~ $ 'l \~'i ~ 

deleşmekte ve herkeste macın 

nft.hoş bir şek!Jdo nihayctlenc· 

,, "" { . "--. 
""'...... "7:~ .\ ) _,.. v"/.. · 

Oyunun son kıı:;mı col' seri _ ı ,~ ~;!fi> 
bnsladı. I şı lc takımı galibiyeti ... ~ : _ reği şli phesl :ı rtın akta idi. 

İzmir, 13 (A.A.) - Şehrimizdt
bulunan Fe:ıer'bahçt- bur,i•,., ' ~ 

O yun aertleşiyor 
1 (l uncu dakikada Haydarpa-

-.:-~) .....-" ,. 

"'e neticede şnnıplyonluğu lrny· ~~'-::~. -~ 
betmemck için fevkala.de bir e· '\.!.J- - ~ 

hakem de yediği ayn· .. rvt 

Jınlılc geçirdi. Ilı 
• * • .. et • 

Bütün bunlardan başıtı.ı. ıf. J 
den geçmiş gençlerden bir '.'\~ 
ela hadiseyi foto~rrafl:ı tc.~b~ () 
gazetecilere ,.e hatta bir kO; , 
ziyeti seyrederek not alan sP

0 

zıcılarına da tecavilz ctınektcll 
lilerini alamadılar. J 
Zavallı arkadaşlardıın bir J 

mı: tecavüze uğrarken, bir 
cılt 

da gcçmi.~ zaman tulunıb!l 
0 

bile ağza alamıyacağı kUf 

tıı hkir ediliyorlardı. ( 
Dakikalarca devam eden 

ve i~renç hadisenin yatışlllıı,; 
sonra mUsabakaları tertib ~~ıtı 
t'den komite, Işık lisesini 1;1>'" 

ederek kupayı vermiş ve bU 
nli.dise~i de tesbit edeceği ~i~~ 
la nid olan makamata. bildi. 

kara.ı: vcrml§tir, 
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Korku guddelerimizin 
idmana ihtiyacı var! 
Heyecanlı zabıta romanlarından 
Ve filmlerinden niçin zevk alırız? 
\~ J:} vvvvvvvv 

Bir Arnerikah profesöre: 
Döre, mükemmel bir 
korku vücudumuz ıçın 

pek faydahd ı r 
13u~ıa .... "'.VVVVVVV'VV'VV'VV'V~ 

Jca r ıçınde dondurulmak veya 
!~~ suda haşlanmak suretile ö. 
:e ll e tecrübeler geçirmek için kim
aoy~a Vermek istemez değil mi? 
tt:da eb~eyler, kazara dahi olsa, vü
ekSer· ır zararı dokunduğu takdirde 
~ct'et~Y~ ~~nat veriliyor, sigorta 
s en ödenqor. 

ııa~ halde halk niçin avuç dolusu 
tın Vererek cinaye: romanları sa. 
ııa kalınakta ve onları geceyarıları
lqdtt~ar tüyleri ürpererek okumak 
~kel". Gene niçin tiyatro ve sinema 
ca~ erlllin önünü doldurarak heye. 

1 Ve k k ·tin a or ulu bir eser seyretmek 
~u deta biribirlerini yemektedir? 

b:ırk llUn cevabı şudur: İnsanların 
}·acı lt guddelerinin de idmana ihti
n \'ardır. 
iUe~ ''korku guddeleri., çok eski ne-

1 koıı.ııen te:arüs edilegelmiş olan 
~k ~cu hır mekanizmadır .. Ve bu 

anızrna . . b" . d ?tıcı 'ti-- . YI ıyı ır vazıyette, a. 
ilk !.k~l<llllı tutabilmek içindir ki, 
tıerı . 0:kuıu roman,, müellifleri 
Y.!ıı :ını Vermi~ler ve onları taki
ti ile .eşbur Edgar Ponun hikayele~ 
'ıı~sa~~r_ı usulü dairesinde kor 

r k bır ıtıyat haline girmiştir. 
"r,,1er e!: çoı- ı- • a 
~~-Om l\. Yt bilir ki, tam man ~ 
~·ıoar an cdiJrncdikçc, adaleler za
baıe ' &~vşer; hillasa faydasız bir 

fvl~elır. 
Ukeınmel bir korku vü

;udttınuz için faidelidir 
to~~?kanrn Harvard üniversitesi 
Ist esorlerinden Dr. Valter Kanon 
~,~:ab, açlık, korku ve hiddet do-

l ile husule gelen bedeni deği«ik-er . . "' :r ~·· ısunıi kitabında "mükemmel 
in ~tku.,nun ekseriya Yücudwnuz 
;Sti aydalı olabilecçğini de söyle

~~:· Fakat bugünkü insanlara ve
laYda\ korku sebebile harbin dahi 
atrikı olduğunu iddia eden Dr. 
İltıi adında diğer bir Amerikalı 

~tın Sözlerini bittabi fazla ifrat. 
1' Uluruz. 
a~ de · 

~ıhı er Vrınde yaşryan in~an, kılıç 
Ilı~ .. '~lerile kendisinden birkaç a-

llleö. k. 
tordüğ" e ı avını yiyen kaplanı 
lı.ıy0r u zaman, saçları diken diken 
!~ ' ?elkemiğinden soğuk ürper-

a,'lıj ~es1.Yordu ki bugünkü insan da 
O k~!tecana böylece kapılabilir. 

la~ ,ıe r~unç manzara karşısında 
ı.t Vr • 

ıı~ t 
1

1 ınsanınrn alnından da so-
r:rtırı e.r er dökülüyor - ve daha e
ırı a:;YetJisi - avucu ve tabanları 
l~il 1 terliyordu. 
il}~.a~r, tu~acaklan şeyi ellerinden 

~llıacj -ın dıye, umwniyetle işe baş-
det ~? önce avuçlarına tükürmeği 
ltıın 'ntnişlerdir. Taş devri insa. 
o a\'ucuna "Ir k tük· .. t··-r<.Ju ç·· wr u,, ur u 
ilın h .. llnkü o sırada insanın, kap
'thaı bu:umundan kurtulmak üzere 

·r .. 
nırk ' agaca tırmanması ve tır -

<ıyına en de tuttuğıı yerin elinden 
O · tı:last lazımdı. 

1n~an1 
· \r<' ol .ar, Yalmayak geziyorlar-
~t" desıye korktukları zaman ka ,, e .. 

'neleri 0 Yle ... kurtulmaları veya 
Yetle . ' k~maktaki sürat ve kabi

rıne b .. 1 aeq tı ag ıydı. Sonra en yakın 
e lir rnıanırlardı Bir ağaçla teh
nrı~ a~tndaki me~afe kuru ve ölü 

cıtdan "b 
a;1 al 1 arct oiursa, belki de 
l\ u.. tından kayar ve kaçan in-
't, ~netdi. l5te onun içindir ki ta-
Y'ordu un tabanlarını da terle ısla. 
llıı . 

'ı f e)tı::ı.cla ko ı · ·· "'n:Y,, r 'ar. ınc:;anın vucu· 
' cı-. de <lain nıühim hadiseler 
: :ı etrn ' leydi Gurldrleri. ka

<!daı· 1 l,uvyetlcrini arttırıcı 

[ ! \r~~~ 

"adrenalin,, denen bir cevher akıtı. 

yor, hazım yolundaki asap, kaçmak 
veya dö6ıüşmek için kuvvet tasarruf 
etmek üzere derhal kapanıyor, di-

mağ, fevkalade kuvvetli bir cere
yan vermek üzere süratle j~lemeğe 

ba;hyor; kalb delice çarpıyor, cL 
ğuler kapanıp sönüyor, gözler fır

lryor. Korkan adam fazla enerjiden 
J.:aynaya kaynaya yanan bir kazan 
gıbi titriyor, sarsılıyor. 

Kendisine adeta deli kuvveti gel
miş gibidir. Fakat yaşamak ıçın. 

vnkit vakit bu kuvvete ihtiyacı olu-

yordu. 
Bu kuvvet, ihtiyaç ortadan kal

kınca kayboluyordu. 
Medeniyetin ağır ağır ilerlemesile 

küçük, emin adalar peyda oldu; ora-

larda birkaç insan duvarlar ve mu

hafızlar içerisinde ne hayvan, hatta 
ne de insanlardan korkmaksızın ya
~amağa başladılar. 

lblisin göründüğü devir .•• 
A vrupanın orta zamanlarında en 

mt:hkem şatoyu bile birçok yeni 
deh~tler ve efsaneler sarmıştı. O 
şatolarda kalan her-

.......... .......... -.......... 
Orman insanları arasmda: 1 

Gorillerle evlenmiş 
acaip insanlar 

Bu insanlar yüzbinlerce senedenberi korkunç 
ormanlarda, goriHerle, yırtıcı hayvanlarla birlikle 
nasıl yaşıyorlar, nasıl evleniyorlar, aşkları naslldır? 

YAZAN: L. Buse rı 35 Yıhnı vahşiler arasmda geçi rmiş bir Alman seyyah 
Bütün dünyanın, bütün büyük sır sonlarında coğrafya bakımın- mi iddıa ttmemek!e beraber, henüz 

devletlerin gözü Afrikadadır. Niçin? dan keşfedi'.memiş yeri pek bıra· reryüıürıde hiçh•: insarun varlığın
Çünkü Afrika büyük bir Hindistan- kılmamıştır. dan haberdar olm3dığı esrarına nü.. 
dır. Hindistanm birkaç misli bü. Fakat Afrika etnografi ,.e bilhas. fuz etmek fır:ıatmı kazanabildiği-
yük Hindistan... sa insan tipleri ve hayatları bakı- me kaııiim. 

Bu kıta dünyanın en güzel ve en mın<lan (antropoloji) henüz tama- Bizzat Afrikalılar bile bu en eski 
bereketli noktası olan Akdeniz ikil- mi le k12şfedi!ebilmi5 değildir. dünya parçasında nasıl iı:sanlarm 
mine ba~ını yaslamış ve ayaklarını Biı A\Tupalılar. bu büyük Hin~ yaşadığını tatna.ırnle bilmezler. Bu
ta cenup kutbu denizlerine kadar dbt:m,rı da para eder mallan nerede nunla beraber Afrika yerlileri arasın 
uzatmıştır. Vakia Avrupa kıtası da oldu~unu mükenunel tanıyıp bili- da daima bir takım korkunç rivayet 
tersine bir şekilde arzın üstünde ay- yoruz. 1' akat bu büyük Hindistanda !er sık sık işitilir. Afrikar.ın yer. 
ni coğrafi vaziyettedir. Fakat AL ya~ı.>-·an bütün in"anları tamdı~ımı- yüz~irıde henüz hiç kimsenin ayak 
rikada fazla olarak istiva hattı ge- zı katiyetle idd·a edemeyiz. basamadığI son cerece sıcak ve ha• 
çer. Bu vaziyeti Afrika kıtasma hiç Halbuki, bir baluma göre, hattft A- tak ormanlarında hiç görülmemi~ 
bir kıtada olmıyan büyük hususi- rnsturalyalılardan 0aha önce arz acaip şekilde insanlar yaşadığım~ 
yetler vermiştir .Afrikanın en bü- üzerinde yaşaınış rn eski ve en ipti- gorillerle evlenen acaip insanlar bu
yük hususiyeti geniş ülkeleri içinde dat ve en vah~t i:ısanlar Afrikada- lunduğunu söylerler. 
Mla insanlığın büyük esrarını taşı- dır. BPn Afrıkada i~te bu nisanları Filhakika bundan milyonlarca se. 
masıdır. aradığım, onların yışıyışlarım, ha- ne evrel yaşamış olan (orman in-

Vakia Afrika, hemen bütün bü- yatlarını yakından öğrenmek uğ- sanları) yalnız Afrikada bulunur. 
yük devletlerin hücumile karış karış runda her türlü tet.likeleri göze al- Değil ağaç kovuklannda, tama
kapışılmış, müstemlekelere ayrılmış mı~ olduğum için, bu büyük ve es- mile hayyanlar gibi, toprak çukur. 
tır. Bu yüzden nihayet 19 unzu a_ raren~iz H ın~list~m yeni keşfettiği- lan içinde uyuyan ve yırtıcı hay .. 

hangi misafirin karyolasının perde
lerinde hayaletler ve cinler peyda 
olduğu rivayet edilirdi. H atta ibli
süı bizzat göründüğü şayi olmuştu. 

Fakat zamanla bunlara da inanıl 
maz olmuştu. Binnetice korku me
kanizmasınm, idmansızlıktan tav
samağa başladığı muhakkaktır. Şiş~ 

man ve zengin bir iş adamı, daima 
otomobil ve asansöre binmekten ha-

sıl olan gevşekliği ~ıaermek içinkü
rek çek.rhek veya. &na benzer bir id
man makinesi üzerinde çalışmak za
ruretinde idi, büyük bir kısım ahali 
de kendisini sunt olarak heyecana 
getirecek, ürpertecek ~yler istiyor 
ve temin ediyor. 

Bu sebebledir ki, horoz döğüşle
ri, boğa güreşleri, muhtelif diğer 
hayvanlar arasında kanlı maçlar 
tertibi düşünülmüştür. 

Fakat bunlar kafi değildi. Binne
tice korku veren kitaplar ,·e soma 
bugünkü zabıta edebiyatı vücut bul 
du. Tüyler ürperten, yürek oynatan 
soğuk terler döktüren zabıta edebi
yatı.. 

Fakat taş devri insanı ve ailesi 

vanlardan farksız olarak ormanlar-
da dola~arak yaşıyan insanlar bu 
kıtadadırlar. Fakat bu insanların 

da hayatları, itikatları, adetleri ana 

okı;mak bilseydi hiç şüphesiz ki 
bu kitapların yüzüne bakmazdı. Zi
ra akşama kadar zaten korkudan de 
li gibi olmuşlardır. Akşam evlerine 

neleri ve bu şekilde yaşamayı tabii 
geldikleri vakit, artık yorulmuş olan 

bir hale getiren felsefeleri vardır. 
korku guddelerini dinlendirmek ve 

Bu insanlar yüz binlerce senedenbe... 
"'·azifc harici .. çalıştırmamak arzlt-

ri bu korkunç ormanlarda goriller' 
~undadırlar. .. le, yırtıcı hayvanlarla birlikte nasıl 
.'!.aş devri adamr, ne kadar baha- raşıyorlar? Nasıl evleniyorlar? Dün 

yıgıt ve cesur ol sa olsun, herhal- ya, insan, hayat hakkında ne dü~ü
de tatlı aşk maceralarından b~hse- nüyorlar? Aşkları nasıldır? Bu in.. 
den tesklı: edici romanları tercih e- sanlar saadetlerini nasıl yaratmaya 
derdi. muvaffak oluyorlar? 

Korkulu rüyalar, tabiatin bu gud 
delere kendiliğinden yaptırdığı bir Gözünüzü kapayıp kıtalar büyük-
idman usulüdür. Bu rüyalardan in- lüğünde ucsuz bucaksız ve kızgın 
san, kalbi çarparak uyanır ve ba- yabani ormanlarile, dünyanın en 
zan kana lüzumundan fazla Adre- vahşi hayvanlarının kaynaştığı Af

ııalin dökünldüğü için uzun bir za
man için uyku kaçar. 

Fakat bugiJnlerde insanlığın kor
ku guddeleri lüzumundan fazla yor
gundur sanırız. IIergün bir harp çı
kabilmesi ihtimal dahilinde görü
lii~·oı. Onun için roman, efsane, hat
ti korkulu rüya bile mezkur gudde
lere '\·azife harici,, yüklenmiş hak
sız bir cezadır denebilir. 

rikayı biran tahayyül edecek olur. 
sanız, bu kıtanm insanı amakına 

çeken en esrarengiz kıta olduğunu 
kabul etmemek mümkün değildir. 

Yeryüzündeki mcçht11 insanları öğ
renmek istiyen bir seyyah için Afri
ka, başdöndürücü bir efsaneler üL 
kesidir. 

1 KızoD ~@D<gJe HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI · 1691 

Orada yeryüzünde tekamül etmiş 
insanlığın derece derece ve devre 
devre tekamülünü yakından ye nü
munelerile görmek mümkündür. 
Goril adamdan bir beyaz insan olan 
esmer Berberiye kadar yeryüzünde 
yaşamış insan nevileri hala parça 
parça ye biribirlerile hiçbir rabıta. 
!arı olmaksızın, biribirlerini tanı

maksızın bu engin kıtanın içinde 
yüz binlerce sencdenberi yaşamak
tadırlar. 

...... im! .......................... .. 

Goril insandan ta Mısrr medeni. 
yeti insanına kadar bütün tekamül 
dene!erinin bir rne~heri halinde o· 
lan Afrikayı bu bakımdan yeniden 
keşfetmek lazımdır. Bunun için de, 
Afrikanın hakiki esrarını bu ihti· 
yar kıtaya söyletebilmek için de bu 
ormanlara girebilmek, hayvan gibi 
yaşayabilmek ve Afrikamn kovuk. 
!arını aramak ister. Yani, Afrikaya, 
Afrikamn nisbeten yeni insanları 

olan vahşileri arasından de~ril. en 
iptidai kabileleri arasından girmeli· 
dir. O Yakit Afrika, insana hayret
ler veren sırlarnn daha kolay tekel· 
lüm edecektir. Nitekim biz bu yol· 
dan yürüyerek.tir ki bugünkü dün. 
yaya belki henüz haberdar bulun· 
madığı büyük ve hiçbir insan cemi
yetine benzemiyen insan dünyaları
nı açmış bulunuyoruz. 

Ondan dolayıdır ki benim orman 
insanlarının keşfi yolundaki ~u ha
tıralarım . in·anm arz üzerinde ken 
di kendi!ıi tamyablimesi uğrunda 

yaprlrm~ h::ınılelerdm birini te;1dl 
etmektedir . 

'(Devam idete?ı) 
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HABERiN TARiHi ROMANI: 1 Yazan: Muzaffer Muhftttnn -32 Nakleden : F. 1(, 

lVl •h l b l d J ••k ••t :\le,.ak eta-neym, söylemem. it ... ,:ğu e:.i Mandaren barına bağlı mıştı. Fakat mesela şu dört l a , a m umun Q n U o u • Poct .cı uzakla~tı. i ıci arkadaşına yan zir.cirin bir halkac:mı teşkil et· cikde dikkati çeken bir ~us 
cioı~·'ü: 11.,.ı.: i. :barile ~ok miihım bir ipucu yok mu? •• h A b •ıl d d •• ••l •• - D~ydunuz değil ını? Sağ yamı ıdi. Hfıc'ısede doktor Vangla Karso. Hid heykelcikleri yakınd.'.ln 

muş, aşa l ur an uzu muş ~nıda büyük bir yarı öıi olan bira. nun alakaları böylece daha açık bir ~ttıkten sonra Ce\'ap Vt'rdi: 
elam .. J3u herhalde Jc! Karsondur cekilde ortaya çıkmaya başlıyordu - Dört heyke!cikten binnin 

t b • h k l •b • :3ağ ranağmda yara ızi olan yegant: Rid. kutulardan ':>iriı.i cebine koy· lan üstünde sarı boyadan bır mu e na ır ey e gı l adam o değildir ama gfizel bir ipu· :iuktan sonra taharrivatına de\'arn ret var. 
cu elde ettığimiz de muhakkak. etti. Birinci katta dikkate değer hiç - Buna dikkat ettim ve V 

d •• l k Haydi e\·i araştıralım. bir şe}• yoktu. Mut(~ın hiç kulla 1 Karsonun barından şüphe ettığt 

Uran guze lzl Seyrettl• Sh·il bir memur e\i beklemekte nılmadığı besbelli ·~. Bir oda saloıı de hatırlayınca ... 
idi. Ridi görünce selam verdi ve on şeklinde döşenmiştj, Diğer oda'ar - Anlaşıldı. Tekrar tebrık ı* 

Birinci ksrnın huliısas1: dlr, askeri " beyllklerl danna.' karıısında balmumundan dökUlmüş, ar yokken gelen ~den olmadığını bo§tu. rirn seni.. Saçlarında cı1n işart'f 1 

Asya ortalarından bir sel gibi dağınık bir hald(•dlr. 1 haşa billurdan dUzillmUş mutena ~yledi. Rid bir cigaı:ı yaktıktan Binanın diğer iki katı, Farren' in !an Mandarenlerde kokain var.~ 
dünla)a akın eden Türk ulosla- Hakan Otıman bu nzlyetten bir heykel gibi duran güzel kızı sey .>anra arkadaşına: llapatıldığı oda ile yatak oda.sı ola- da kotiyyon dağıtan adam bö~~ 
rmdan Oğuz ı.ollarını bir aralık istifade ederek 609 tarihinde ıs.1 retti. -Hil, dedi, siz :ıirinci katla ze- rak haıırlanmıe diğer bir oda mUs- -:ıldanmadan kokaini mUşttrl~i_, 
'ııaclohınun 11arkında te\ akkuf tlklal ilin ederek ayni zamanda 1 Yeşil ve alevli görünen gözleri ü- min katını ara5tırm. Ben bodrum tesna, gene bomboetu. ::liğerlerini de ale!Ade mOştcril 
('fmlııı gorU;)oruz. Selçuk arazisine de pmll olan zerinde ince siyah bir ipek tırtılı gL katını arı}'·acağun. r-lühim bir şey ÜçUncU katta Rid, Hill bir etajer \·eriyor. Çok geniş mikya..,ta ,il 

SUlelman Şalı Fıratta :ıttan büyük bir de\'lct kuruyor. bi kıvnlı duran kqlarile, bir damla bulursanız beni çağırın. önUnde meegul gördU. Etajerin raf kaçakçılığı yapıhyorm1:ş da ki.-. 
dü üp boğuhıl or ,.e oğulları Osmanm blil ük silah arkadaı;- ışarab gibi buzlu bir tatlılık görünen Bodrum katının ~eni~ maluenlerı !arı porselenden kUçük beykelclklcr farkında değil.. 
arasında bir a;) nlık nıkua gell- ları arasında Köse Mlhal, Konur I dudaklariJe o kadar güzel bir kızdı bir miktar kömür, l>ir sürü ambal~j le doluydu. Rid gü!Umıedi: Haydi artık gidelim, acele i 
~ or, }~rtuğnıl, Giindiız.lc 'e amca. Alp, Edebali, Deni!J Torut, Ka- ki bu, ne istese yapamazdı? c:andıkları ve ambaı!tj o:amanı ile do - Zincirin bir halka 1 •.hha ... Bu var. 

ı DUndarJa Anadolu içerilerine 1 rateke, Kara Abdlirrahman, Ab· Hangi gönlU istcdigi ayarda ha_ (uydu. Bu andıklar ~an biri henüz heykelcikler Çinli Mandarenleri tem _ Karsonun derhal tc\kıfi 
doğru harekette dıı\am ediyor. dürrahman Gazi, Karamürsel, rama scvkedcmezdi. Tabiattan örgü ~çılmamı5tı. Rid yerde buldu~ bir sil ediyor. Doktor Yangın ba ında değil mi? 
l lrml bin ~3dırlık bir halk \e 80 Akçakoca, Hasan Alp, Turgud lü sarı saçlannm yUzUnc sindirdiği maşayla sandığın ka~ağını kaldırdı gala geceleri bunları kotiyyon OİA _Hayır. katiyen! 
bin ki iden mürekkeb bir ordu Alp, Silhml!J Ç&\U!f, Samsa Ça.. hareli gölge ona doyulmaz bir gu içerisi tahminen altı pus murabba. rak müşterilere Jağıtıyorlar. fiak _Neden? 
ba~mda yUrüJor. \mı, Şeyh Mahmud, Torgal, Mlh_ zellik \'eriyordu. Ya konu§urken ında \e üç pus yüksekliğinde yeşil şu kutuya Hil, bunlardan mahzende _Dostum. keşfin sayesind<' 

Selçuk hilkümdarlığmm deui mat, Karatekln, Bahı~h, Turgud dişleri, ya konuşuşu, ya boyu, ya kartondan kutularla doluydu. Her tam bir sandık \'ar. rim ağır hapsi hak etti. Fakat 
ı-e' kefüllr. l'olda Tatarlar SeL Alp gibi herblrl bir ordu kadar hakikaten yumşak bir blllürdan do- 1:utunun üzerine yaldızlı harflerle Heykelcikleri b:rer biıtr alc--ak maki Pettigrevin katilini idaJ1\ 
çuk kunetlerlnln harbine l'Mge- kanetll ''e bahadır aşiret beyle- kunmuş gibi rputena \'Ucudu. V~ııdaren klübü keliıııesi yazılmış. kutuya yerleştir1ikten ronra: liyor Ye biz asıl onu am·oru'r.. 
llyorlar. rl bulunuyor. Yeni de\'let ~nslk - Afroditi, dedi. o kadar güzel- 'P• gon recmı' r·ızı"lmı'c:tı' 

'·" :r ~ • - Kutu dört tane heykel aı;yor 
Ertuğnıl mailüba yardmı em· f"dlllyor. sin ld, dünyada senden kuvvetli bir Rid sevincinden ulduğu yerde sıç Jf"C!i. Barın bir ~:ısasında da nor. XXIV 

rlnl ,·eriyor. Tatarlar perlp.n o- HUnklrm oilu Orhan da yiğit kalb silahı düşUnülemez. k · t• 0 du Bu kutular hn..ı ol· 
·• ma ıs ıy r • ..,..,~ mal olarak ekseri:.-d dört kışi b\.ı!u· • ?rfl 

103 orlar. Selçuk hUkUmclan Sut. !:&ğtna gelmJıttlr. Bir düğünde Afroditl gUzel gözlerini aa§ğıya malda beraber Farrcnin mahbus tu· Lüsil Vernon. sahne ismile 
tan Alaeddlo Ertuğrulu himaye _ gaspcdllen kansı Nilüferle o da indirdi ve ılık bir pembelik çöken nur. Li Maida Yale'rleki küçük ap3.l' 
sine alıJ or. Ya''' ya,-as Ertuğ- at ilzerlnden inmiyor, orduda yanaklarında iki çukur belirdi. f'iı ha~ile tasdi!< i~~reti yaptı Fa· manında, tu\'alet ma~ac:1 ba~ına r. 
rul, ne muauam bir ku\'\'et ba- \azlfe almı" bulunuyor. - İltifat devletlfun. ruh taşımadığıma emin olmalısın. kat ~i>tlerini eta•! :r r~flaıı':ldan a miş, arnada akseden haya!ıne 
şında olduğunu blltun tekfurlara - Artık benden ıeçti Afrodlti. Orada bUyUk bir vazife görecek .. yıramıyordu. Rid bunu farkederek düşünceli duruyordu. 
\c Selçuk hlikümdanna gösteri- 1Jdncl kısmın hulisuı: Bizim ayağım!% bir çukurda. Bu 1.. sin. 1 sordu: Çok geç kalkmıştı. Sinirlıydl· 
yor. Yenilmek bllmi.)en Ertuğrul Hilnkinn amcası Dündar, ti tibarla doğru JK>yJUyorum. Çok gü_ _ Ne gibi devletlüm? - Bu kadar merakla nere bakı az okumağa çalıştı, fakat kitabi 
lhtl;)arla~1nca, en kütük oğlu bldayettenberl Osmanm saltan:ı.- zelsin \'e ilbeten fettan ve zekisin. _Dinle beni. Hakan seni belki yorsun? buk elinden attı. Niharet ııle 
Kara O m:ını naib s~erek işi o_ fı ellnden alm111 bulunmumdan Sana bu işi tevdi ederken içimde glSzdesi yapacaktır. Hatır için bu se - Bakın bu Mandarenlcri neşe· rak hizmetçisini çağırdı: 
na te,dl edi~or. <lolayı dU~mandır. Dalma hlle ,·c bir ferahlrk duyuyorum. fer çiğ tavuk değil, canlı bir do - kilde sıralamışlar? _ Saat kaç? D5rde mi 
Osmanlı de,letinln bu ilk bani. desl~eyle me:;gul. Scl~uk hllklim- llhanazam Gazan Han, ibldiğln gi muz yiyeceksin. Fakat hakanımız - Evet, dörder, dörder... Ktıtu· PekalA. bana çay getirin. 

si hakan daha yiğit çajmda dUn- darlıimı inkıraza se\'kedea İllıa. bi bir tkefur değil, bir Bizans sulta- asmanın hayatı için bi.iyle llzımge- lara yerleştirmek üzere ha?ırlan:nı~ istediğiniz yere gidebilirsini 
yanm <lört bucağına ~hret sa- naıamla blrle!)erf'k ORmanı de. nı da de U rdulatının ha ~ Uyor. olacak. ak~am size ihtiyacım yok. 
lan blr ~ .ıav .... -. ~)llJJ ıı;u, lUH nt!llTII )aptr. 

rurk orduları zaferden zafere, o a sın. Hareminde fi biraz yerine gelmişti ki kapf 
mu\affakı~etten muuffakıyete yor. yUzlerce cariye, eıılre ve mUstefri1o1e ter boşanmı!ilı. dı. Evde olmadığını söyletmek 
i tlladan 1 tllaya rtırilyorlar. Vaziyet Küse !Ullıal tarafından me\•cut olan bu hakan yine doymnk Sanki Köse Mihal, onun en zayıf çin? 1 re zili çalacağı sırada hizmet 

Selçuk hUkilmdarlan bu seller takip edilmektedir. Hadise h\in- bilmez bir zenperestUr. Bu yarası- yerini biliyordu ve hemen oraya dal Jlil cevap vermeksizin ceb·r.d~n ızin verdiğini ve evde yalnıı 

glbl akan, fırtınalar gibi esen kira da aksettirlllyor. na en tatlı ve mUessir sen olacak. mıttı. bürük ~i~ ~akı çıkard~. Heykeld!:. I ğunu hatırladı. Sabahhğına b 
lıU)·Uk '.J'Urk kunetlerinio arka- Köprü Hisara bir sefer beha. sın. Filhakika AfrodiU şimdiye kadar ltrdt'n bınnı alıp çakı ıle haşım ko· rek gidip kapıyı açtı. 
tuna !lığınarak taç 'c tahtlannı neslle toplanan meclMe hakan AfrodiU gözlerini faltaı:ıı kadar n. bin bir erkeğin resmigeçidini ıey: pardı, parçaları masa iizerıne kor· ı Karşmndaki Karsondu, g:ı 
muhafaza.)& ga.)ret ediyorlar. Osman, bu Aefcre mümanaat et. <;arnk Köse ?Jihale bakmış ve yü- retmiş, ama, bunlardan blr taneaı- dul.tan sonra ba,.ka bir he)kekik hiç arzu etmediği biri.. 
Ttrafta ufaktefek tekfurlar, bu ınck isti) en amcuı DUnı1an yıı- zllndeki pembelik birdenbire colarak nl bile gönlüne .. e~ bulamamıo \'e a§k 1 :ılarak onu da kırdı. Basını cl.ııc Bonjur Lü ... il ... Bir çay İÇ 
.)eni ku\\et knl'iı ında lırkilyor. oıadakl okla öldlirüyor \e böyle yUzUne bir melli sinmi ti. Par - denilen nesne~ı tatmam11tı. d:.isi.ınce geri kalan parça)'I pcrıcere ld' 
ı t bl it t .. t it ki · ı · w u k 1-1 lb ı o ördUğil gü k "' ge ım. ar. am r aa esuma mu" en , ma any e gogs ne \'Urara : a uk smanı g .n a uni.ınde tetkik etti ve Ride uz-attı· Genç kadın ziyaretçiyi i ti~ 

o mao, sC'lh J.ılebaliolo kızı ktınetll bir ldlbdad nltanatı - Beni ona bir hrdiye ol:ırak mı fasında bir bulantı duymuş, gilnler.

1

1 _Bakın içinde ne \'ar? ti· 
Mal Hatunla C\lenl)Or. seıı;uk kuruyor. _gönderiyorııun dcvletlüm? ce bunun sebebini ısezmeğe uğraş- - . •y· • • • rd 
h. ki d o b t H Af d'tl' o gti l bUtU b U I r d d 1 Hıd heykclcıgı c>.ldı, ıçmde ınce - AHeder iniz, giyini~·o ü ·im arı smıuı e.)e emare - aşa ro ı . na en ze mış ve n u g n er zarın a a . . •Y ·a; o· ıı.·ı 
teHlh cdl.:1 or. lliıdlsc~r simşek t!ÇtlNCÜ KISUI hediye... onun gezdiği ve yftrdUğU yerlerden ! ı>ır ka~nt parçası \'ardı'. h., HT ·~ Hizmetçim de e\·de detr.ı .. 
gibi cereyan etmektcclir. Sözlerini elini kılıcına koyarak ayrılamam111, nihayet karannı ver- katlarını açınca beyaz hır tLı< do Karson güldü: 

l\logolların :ıkın 'e istililan o - 703 tarihi - kesen Mihalin ne demek istediği a- miııti. Afrodlti ilk defa lşık olu - ·~üldü: Ne zaran var? Bt.n hiırne' 
de\Tln buyük bir afeti halinde - Afroditl, sana itimat edebilir şiklrdı. Afroditi mahcub olm~tu. yordu, ama, garib bir tauıe hakan - Kokain! Bravo Bil.. Ben bu. ::ierim. 
;'.\B),lı~or. Ye tthamazam Gazan miyim? Hemen hemen sahibinden evvel a.. O!mana. mı düşünmemiştim. Nat.:ıl da tar- lçeri girdi, kapıyı kapadı ,ıe 
han bir baskınla Se~uk hUkiim.. - Boynum kıldan incedir devlet- hıra girmiş oluyordu. Yani, evine barkına düşkün \'e kettin bunu? tife ederek genç kadını kolund:aS' 
darıı··ını tarumar ediyor , c sul- lüm. Ne irade edersin? - Affej le devleUüm, dedi. kadın hususunda biraz da kılıbık - Bunların dorder dorder ıra· tup salona götürdü. Şapkasilt 
tanı c lr cdeJ't'k trana nakledi- - Kelle gidecek, sır çıkmıyacak - Yok, haklwn Afrodiü. Böyle bir hünkara. 1 ~nmı~ ollll!1 ı d~k!'ati·m·i .5~kmi.~ti. venlerini masa üstüne i<oyd 
)or. Afroditi. bir zalimin veya böyle korkunç bir Varılmaz bir hedefti bu, ama, ne ..:.V\'ela ben de sızın gıhı drşundttm sonra bir divana otururken: 

Selçuk lıükUmclarlığı izmihlil - İtimat buyur devlethi Mihal ! hakanın r.araj ına seni olmuş bir şef yapsm, gön!U kaymıttı iıte. :ıerhalde kutulara yerleştirilmeleri - Ziyaretime pek sevınmi~ 
bolmustur, toprakları ahlbslı- Köse Mihal, birkaç dakika durup tali ı;ibi gönderecek kadar zelil bir ( De11amı t'QT) ni kolaylaştırmak için böyle rapı!. müyorsunuz, dedi. (Devamı "' 

'·· .. .t . •• .ı;.:!' •'""" .... ~ .. - - w .. ı.,.. - . . 
HABER"in Edebi Romanı bol para \'erme ini ondan Ltemek 1 almağa beni mezun cclen elimdr 1 hakkı var onun .. &on burada kal· l 'ar! .. Onun yüzünü bile p;firemıye 

iç:n na~ıı bir mücJyidcrn \<.ır.. bir kanunum mu \aı ! .. Yok! .. Bi· :-nak istiyorum. .:eksin .. Orada u5aklar e:cı.rlidcn 
Ba onun \Clzi'c~i. in-:.ı·ılik borw müeyyidem ur mı? Yok .. Bu iş· - Sen büyük bir budalasm ihfr ?fendi ... 

onuı' parac:.ı \'ar!.. ~·eııiı! p::ıran) ok.. leı ern.:;ından, benim aklımın erme ; ar! · _ Ama bir kere beni gj:ürSC' ... 
- - Bırak bu s ~ .. le:i.. \'c.J .. tin za· di~i bir noktasından bozuk olan - Biraz ewel ~en onun bana k~ır Kimbilir belki! 

m:ınında Hazret• l eygamber ne de .t.' 1eı . o:ı insan olmağa mecbur oldu~unu Se · .. .. Se · go"rürs!' 
'J - nı gorurse... nı -

ı:ıı5 .. "DeYeni ôı ce l,azıv:ı hağk o halde niçin .ıgün onun me -öylemiyormuydun. Seni neden görsün .. 
son:-a Al :ıha em~n.t et. , :-ınlıyor- ha:ndine tekrar iltka etmeJ; 1 .tiyor- - EYet ama ben bunu söylerke:ı _ Eğer Allah isterse. 
muc:un.. Allaha bile bir kazığa <'IJ:1' • onun insan olmadığını tebarüz el. 

- Allahm mevcut olduğuI'u biı 
l'ai"lamad:m de\e emanet c lılemez. Çu'nku" elı'mdc "'!lun m•""ame 1 tirmek .istı.·yordum. . . 

v ı• an kabul etsem dahi senin g:hi bir 
•;e, in an eline. inc:nnı hi~ ~ir yer<' . . h" .ı • - Bır ını:andan ınsanıık bekle 

tındcn ha .ka hır ,c) e 11 ap f'~ıe-:~ı• , .. ' . . • sefil ile m-gul olmaÇa ll'r.ezzül 
ıraıanti etmeden na ıl te lim ede-iz. me < onunla munacıehetı l' anlam· -" 

müeyyid ... m yok diyorum c:a:ıa .. L' ' · . · edeceğini o anın binde biri ka<!~c o· 
l"zun c:enelerdir. b ... , çok dü,ün· ;ün acımadı .bana: .. J"abahat i)e 1 h~kkıdı~. dı;ordu~ \'e bununla lA' lan bir zaman da kab•Jl ekmem ... 
dum. Ba~ka ~yler ı:1zım .. l· ~ .. r be nı· tı·nı. ıı"'na cm". ·1 • .. t "dı'lıp , .. 11 'lt:n bı runa.ı oldugumu mcyda:ıa k' 

'"" · " ... " Dimyata pirince ((iderkeıı e\Clc ·ı 
:ıim h::ıyatım bir i:ı ~mn mtı:-ti\'\ e· ""rı. p"ra'arı alnııct ·1~1 • Bı rruı: uzu~ :ıl.armak İ:;li) urdun .. Ben :.ana :-m cak O 1 d 

.. ·' • ç • b I " B b' h k d v•ı ı· i\ bulgurdan ola c:ın... ı:u-ı '1 a 
tine kalırsa yay h":-ıİm ialinı". :;f' encle.- gu'na'lımın c•."' ını ı;:-' ...... 11• ııy.oru.m .... u ır a.- egı.ıır ... · ı.rı- . 

-"' - u• ';almıyacak ... Bu eraz.l:l bıraz daha 
mecburiveti \ar ne' n,m, Bc:ıi dlın 1,. , · k :a,; lıır umıt olur Ben bır um·tll 

J bir adamım. ~ızı ev enıyor ızım o , .. . .. • kalırsan gebereceksin 'r bu defa 
) aya o mu getirm·. 'l3en d .nya; a 'uyor .. Bu c: kim'>ilir! .. Belki de 1 m kapmm onünde sabahı.y1rdu~ çoluk çocuk sana üstelik re'!a7" 
geld im zaman b":-ı bu h~rıf'n ana bu gece bana merh<'m"t ed b'hr.. S"n adam olamaz ın lı~balı.;.. masrafı yapacaklar .. YüıiL. 
mı, baba mı, kızını o"':unu sieo:ort<ı Dunvanın en ma um fa!.:ıt tn ser 
mı ettim demi .. B mJ,luk .. ir ba • Haydı 'az e · bu J,afadan em ad::ımıcın .. -47- Hayır yurümiyecckti. 

ka )C de .. Biz o at'..ım ha'.kını ara· Kıvrılıp ölmek .. g !ip börle )alta'. -- Muammer oğlum sen hiçti. 
Ben kab h t i ed'm. HaKkım ol· • m kt n daha c'n\ endır dı uıye ona alçak, .1Jin dirtmtyız an a a ·· .''Y anlamıyorsun. Me,·zuut:ahs o. 

Bu eski hapishane zrkadaşırı te. 
~düf en bu köşenin bapnda !l;fırciii· 
~ündenberi yalnız olm:ını.aict3n al· 
:lı~ı bir asaretle iki kere k3f>1C1) a 
.. itmiş efendisini gö~ck iste·1iüini 
sörlemişti ve her iki ı:ı~racmlia da: 

r:ııyan bir para) ı, hakkım ulmı) aı 
B~ııim anam ha ta olunca, o nt - Kıvrılıp ölmek tiiyor u: ... Zar 'an §ey .. 

bı" }eden aldım.. ·ap ın~ .. Benim an::ma ba!a!mak ,e:ler mi)n ki b:?n kıvrı'.ıp ölmek · · Mevzuubahs o'an ŞC" seı.1· 
- Ama ınM9 ister elbet de... \n1d bu haıü·ı beı ~en korkarı.:n .. I~ıvnhp 01ıne!< tıd budalahğındır. Ş'rn~i kmr.ı evlen 
- Annen ... :B~ ô1n1 rok kere de kim tanıyor! ... 'namı teJa\i et ratta tek ba ına olmak .. Ve l,ı\nlı dirmeğe uğra::an o kocamaı. okiııün 

f ı unmecl'm mi" ?'al at ~::ır<:ıdak tirmck için paraya ilıtiyacıı:ı oldu ölmek ... Ben ölmüyorum a·kada... ;en \e senin kızını dıişünecd: vakti 

\c!e oturan adamın keSC',ındcn çı. ı ~unu insanların hep i takd!~ ~er. Olen benim kızımdır .. On yedı oı mi \'ar zannediyorsun? Görmü}·or 
karıp da annem n tedavi i için bol, 1 Fnkat o parayı bulduğum verdcı ~ekiz ya~ında 'ar yok.. Yaşamaga musun yahu!.. Seni nasıl kofuyor 

- Bu gece mumkün değil!.. ::ö· 
züyle kapıdan kovulmuştu. Fakat o, 
karar vermişti. Sabah oluncaya ka. 

::iar daha bir çok kerr 1) kapı)'ş 
jecektı. 

Üşenmeden ,.e i<arşı-mcl:ı.~1 
bıktırıncaya kadar. sonı:ı ı 
ya bıkacaklar, yahut içle,iıdc 
yumuşak yürekli uşa;;a ra ~t;'I 
\'C Fazıl beyi çağııtacaktı. 

Muammerin neşclı davctır.ıı1 
rükleyici bir hali \'ardı. Hapi 
de en kederli zamaDmm ye"l~ 
sellisi onun neşesi olm:mu~. '?~ 

Bütün mahbus olduğu rni.l<J"". 
çerisinde hangi kimse onun 
mum ,·e solgun çehresinde t 11 ı; 
bir gülümseme Yaratahilmıcti. . . 

O fena mazinin. <'O iyi hı'• 
karşısında duran bu ~r eri) dı 

Kovu şun inc:an nef ""i kok1!111 

tün ve esrar dumanı dolu ol:tJ' 
lamk ha,·asmda onun c:esiı iıt 
'ağına şu ~özleri fısılda~!ıgı ıı(W 
geceleri hatırlıyordu: 

- Bırak efendim şu derdi.~ 
deri! .. Hayatta her ~e}' ;_;eçerl~ 
,·atta ebediy·ren devam ed~ 
.,ey yoktur .. Her ş~y bir rı\ 
Bir rüva ki ondan uvanı!d1aı 
-nan ~iki. uykuya <laıır.~ 

cak.. '( Dtuam• ır11J 



) 

lltr fararta ui:raclıiı föli te· <.'a,·ii7. \'C yecllği miithl~ clayıı.Kfan iki saniye cn<'l, hal<l'mfn etrafını ~nranlara ıfort antatnıa~a ,.c c:alı:\CJan lmrtulma~a çalı5fı~ı. dl~er fnraftn ela knq:ayı l\..\'u-mafa calısaıı 
Işık kaptanı Salimin öldüret>lye döğülclüGünü, ) ine bu takımdan başka bir oyuncunun daynlilı mıııtnkaıtan kn~nınğa ~alı~tığını görü,}'orı.unuı ••• 

lctll lıt 
l·~tp dlseye 8~lıelılyet n•ren 

~ 1ıı~ a kaııtnnı }"ikret (elinde 
an) , k ~ 

~'tlcen e ı.vgayı a~·ırmaga 
lı\tı:aı l ediği dayaktan ağ-7.ı bur
~n anarak bal gın bir halde 

~e kaldırılan J ık kaııtanı 
Salim 

ektepler 
arasında 

))• 
ltıı 'rak 

•haı1 ı .. sJrn stadında bii .. ·iik bir 
1\ IJtı'' " 

lıl~onll! Unde nıekt~lılller futbol 
'' sının fi ~"tı,..,, nal maçı \'aJıılılı d , .. dıq, • 
a at1 ız mcktebl<'rl arn m-m·· 

lı u abakaları \ardı. 
~·~ 
r ~nı. bl • 
ltlbaı r ha, a içinde haşlı-

h· tnac; 
•dı e 1 

1
• ntaııl!'sef ı:ok ı;lrkin 

~ e lılttı. 
!ıtır ı; 
~~ anaınr 1 

"'Ilı .. b zı a tafslliitıııı oku . .. u -
1llıl~rı 1 ~ a kı~ıl<ııı7. hadi~<'nin 

ıı \ 
t'Jerı.. " ıtınça alt bazı tnstan-

' kılla ll.Jt t~ , rın atış miisahnkası_ 
rıl'ıi ltrııerı b -

'tn..ı7.. u lilll ramızda giı-

TERZi 

~~~ize Aşar 
( 134 •on modelleri gelmiı-
-~ha C.lcıtaıaray lisesi 

'· l<at: 2. 

- --- l>' 1 -- .. 
,-~~. 

_ _.,. DUn Tak~tın sfadmıla kız mekfeblil<>r nra..~ınıla yapılan afı~ miisal)alrnlnrınılan lkl giiriiııilş ... -

lisana ait olanlar o dilin işarelilc gösterilen esas numarası allına 
toplnnmıştır. 

Ecıc:-:ınizcte tilrkçc esas olduğuna göre, türkçclere a.nıca bir 
işaret konmamış, yalnız siyah hurufatla dizilmiştir. Diğer diller
de hf'r kelime harfitarilleriyle birlikte kullanılmışhr. I<'rnnsızcada 
r. alan kelimelerin cinsiyetleri işaret edilmiştir. Bu itibarla bir 
kelimenin cinsiyetinde şüpheye dilşülmcz. Kullanılmamış olanları 
da hemen ondan evvelki kelimenin cinsindl'n olduğu içindir. 

2 - Burun şekillerinden ~ine ayni şeklin türkçesini veya 
fransızcasmı, ya ingilizcesini veya almancasını biliyorsunuz. Fa. 
kat bıınn geri kalan üç clildcn birinde ne dediklerini öğrenmek is
tiyorsunuz. Bildiğiniz kı lıme)i o dil iizcrinc tertih edilerek kita. 
bın sonuna lwnulmıı~ intfeksinde bulursunuz. Aradığımız kalkık 
buruıı olduğuna giiı·e, tiirkçe indeksinde görecrğiniz (kalkık bu
rmı hizasındaki 1 22 a işaretile sizi birinci pianşın 22 numarasr. 
nın n kısmına sevkedcr. Bu pliınşın izahatı kısmında yukarda 
kaydettiğimiz izahatla karşılaşır, hem ttirkçC'sini, hem fransızca
sınr, hem ingilizcesini, hem de nlmanc::ısını görürsünüz. 

Bu burun şekline verilen adın almanca, ingilizco ve fransız
calarındarı bir.ir.~ Mlseydiııiz, bu dillere nit olan indekse müraca
at ederek yino ayni neticrye varaeaktımz ve bir dilden bildiğiniz 
bu koliml'nin öteki dillerden istediğinizin karşılığmı orada gö_ 
reccktiniz. 

3 - Frnnsı?.ca, İngilizce ve almnncn, liirkçe, teknik ''eya 
herhangi bir nc\'idcn bir kitab okuyorsunuz. Öyle bir kelime 
grupuna rasladınız ki, teker teker manalarını bildiğini:ı; halde 
bunun ne olduğunu anlryanııyorsunıız. Bu kitabımı:ı: sizi müşkü
Jattan kurt.ar lcaktır. Bu kelimelerden birini indC'ksin_ 
de arayınız. Sizi belki beş on planşa götürecektir. I<'akat nctic('de 
bu ltf'lime grupunun bilmeyiz hnngi makinenin \'<'Ya herhangi bir 
§C'yin neresinde bulunan bir yerin adı olduğunu söyliyecek ve 
planşındaki resim üzerind<.' bulunan ayni numara da size bu yeri 
gösterecektir ve belki de bu arnda, bu krlimclcrin daha birçok 
yerlerde ve ayrı ayrr işlerde müstamel kelimeler bulunduğunu 
anlatacaktır. 

Jicrkcsin. bu mevzuda, bizim gibi düşüneceğini ~mdiden 
söyliyebiliriz. 

Ancak hiçbir liıgate, hiçbir ansiklopediye, hiçbir kelime 
dergisine bcnzcmiycn bu sistemdedir ki ansiklopedilerde, 
hmuslarda ve hatla en mükemmel teknik lügatlerde bu
lunmıyan mesleki ve hayati tabirleri işaret etmek mümkün 
olabilmektedir. 

Bunlardan başka daha şu gibi faydaları var: 

1 - Hangi mesleğe ait olduğu bilinen fakat ne olduğu 
hatırlannııyan bir kelimeyi mi bulmak, öğrenmek istiyorsu
mız? O halde yapacağınız şey basittir. Resimlerin fihristin. 
den istediğiniz mesleğin planşını bulur, hatırlamadığınız 
kelimeyi burada ararsınız. 

2 - Bir kelimenin ya türkçesini, ya ingilizcesini ya 
fransızcasını veya alınancasını biliyorsunuz veya bilmiyor· 
sunuz bu dört dilin birinde bu kelimeye ne dediklerini arı
yorsunuz. Bildiğiniz lisanın indeksini açarak aradığınız 

kelimeyi bulduktan sonra bu kelimenin karşısındaki numa
ranın işaret ettiği planşı açarsanız aradığınızı orada bula
caksınız. 

3 - Hele bizim, gtiç olmakla beraber, tatbikına ımıvnf
fak olduğumuz gibi, planşlnrda işaret edilen kelimelerin 
fransızca. almanca, İngilizce ve tlirkçe karşılıkları ya 
zılmış bulunursa ve indeksi de bu dört lisan üzerinı 
tortib olunmuş olursa, elinizdeki bir tek cild, tam 12 ayrı 
ayrı ll'ıgat demek olur. 

Şunu da ilave edelim ki kitabın bazı yerlerinde bizim 
adet ve an'anelcrimizc uymıyan şeylere, halk rğlencclerine 
ve din. kilise meyzulan üzerinde tafsilata raslanacaktır. 
Kitabımıza bize lüzumsuz görünen mevzuları almamak da 
mümkün olabilirken, yabancı dillerden tercüme i<;leriyle uğ
raşacak, yahud bu dillerde yazılmış kitablan okuyacakla· 
nn karşılaşacakları müsküllcri yenebilmeleri noktasından 
aynen muhafazayı doğru gördük. 

!\:itabın bir tek Dilinde 10250 kelime Ye 3000 mü. 

v 
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Neden 

HA B ER - Aktnm Postası 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Satış yer•: 
VAKiT KITAPEVI 

A . . ? 
spırın . 1-1 O kitaplık birincı serı 

Numara Kunu 
1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 

-

Çü~kü-ASPIRJN seneler·, 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
t~siri şaş,;;; .. 'bir "'it aç ,,olduğunu .. 

isbat etmiştir. 
) . . 

A S P .... 1 R 1 N in tesirinden 

'mark~ 

!sta1'1bul Beled;'vesi .. ..Ilanla~ı 

• 

,1 
3 Ticaret, Banlrn, 75 

Borsa 
4 De••let ve lhtili.l 75 
5 Sosyalizm 751 
6 J. Rasin küllıyatı I 75 
7 1 çı sınıfı ihtilali 60 
s Ruhi bayatta lfışuur 60 
9 Isfa.b:ına doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı i95 kuruş. 

.ur. Hepsini alanlara % 20 
skQnto yapılır. 23ü kuruşu 
'Pşin alındıktan sonra kalan 

ı lirası ayda. birer lira öden. 
ek üzere dört taksite bağla· 

ur. 

.. .. .. . . . . . . . 

BÜTÜN NE~tENİ 
SAGLIBJMJ 

J:! ZEKAM/ 

tDSFARSIJl..R 
Ne(yununi. 

Dün ve yann 1939 R . 1. ZJ ~.Jt 
t .. k .. 11 . t esım ına1 1 

ercume U ıya ı Memleketimizin en güzel ve en ucut 
7 nci seriden haftalık gazetesidir ---• mm: 

61 - 67 • 7 kitap 

Senelik muhammen tık POKE 
Çemberlitaşta Küçük :Vezirhanmm 6 No. odasr 

,, ,, Mollafenari mahallesinin Çcmberlitaş sokağında 

70 - 72 üstündeki odalar kahve 
Kapalıçarş~~a Divrik sokağında 50, 52, 54 No. dükkan 

.. " Batpazarında 190, 192 No. dükkan. 
9• 9, Kalpakçılar sokağında 11 No. dükkan. 

Vefada Molla Hüsrev mahrıllesin-:le K<>vacılar sokağın.da 25 - 66 
No. Defterdar Recai efendi mektebi • 
Vcfa:la Molla Hüsrev mahallesinde Kovacılar sokağında 83 No. 
Ekmck_ç.i.bail Ahmc_t_p.;ı.p. ~ 

Sultanhamamında Hoca Hayrettin mahallesin.de sabunhane so-
kağında Leblebici hanının üst katinda 17 N o. oda 
!ShakpaFl mahalle ve -&okağında 35 - 13 No. imrahor Aliağa 
mektebi. 
Divanyolunda Hüscyinağa mahallesinde Yeniçeriler :sokağında 

SS N o. Sinan paşa medresesi. 
Sultanhamamında Hoca Alaeddin mahallesinin Çiçekpazarı so-

kirası 

30.00 

240 00 

66.00 
120.00 
123.00 

48.00 

36.00 

24.00 

540.00 

teminatı 

2.25 

18.00 
4.95 
9.00 
9.Z3 

3.60 

2.70 

1.80 

40.50 

61 Vikontun ölümü 30 
62 Leneit 11. ı. ER traş bıçakları en 63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 i sakah bile yener -
65 Gizli Pamuk harbi 50 

66 Bizans tar.ihi 1. cildi yumuşatır· 
67 Senyolbeos Avrupa 60 

POKER Her yerde 

Dikkat edini~ 

kağında 20 No. Haseki Mustafaağa mektebi. 312.00 23AO 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren birer 

sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayrı acık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım 
müdürlügiinde .görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubilc 
beraber 26 - 5. 939 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümen.de bulunmalı.dırlar. (1) (3247) 

Dünyada emsali bulunmıyan nefasetiyle meşhur YENIHAY A· 
Ti N her yerde taklidlcri YEN IH YAT diye satılmaktadrr'• 

Aldanmayınız. Hakiki YENIHA Y AT'ın firması olan (K.tl• 1 
RE) alameti farika olduğu 'gibi her tanesi üzerinde YENl
HA YAT yazısına dikkat ve iyice dikkat ediniz. Ambalajlı lo
kum hernevi nefis karamelalar , 

teradif ve mUşabili lafız vardır. Bunların dilimizde mev
cut olnnlannı bulmak iki muallim arkadaşı - ki bunlar 
Vefa Lisesi Fransızca Muallimi değerli arknda§larımızdan 

Kemal Günhan'ln yine ayni lise Fransızca Muallimlerinden 
Muzaffer Esen'dir - aylarca müesseseleri, hastaneleri, sa· 
nayi müesseselerini. hulasa planşlann taS\•ir ettiği teşek
küllerle bu hususlarda bilgileri müeerreb olanları ziyaret 
zaruretinde bırakmış ve binnctice bunların tesbiti bir hayli 
zahmet ve emek sarfiyle kabil olabilmiştir. 

Ve yine bunların yanına fransızca, almanca ve ingiliz. 
cclerini koymanın da bir haYli çalışma maht.-ulU olduğunu 
eserimize göz gezdirenlerin takdir etmek kadirşinaslığında 
bulunacaklannı sanırız. 

Kitabımız hazırlandıktan sonra bir heyetin tetkikin
den de geçirilmiştir. Bu itıöarla, eserimizde göreceğiniz ke· 
limelerc, tabirlere ve ıstılahlara itimad edebilirsiniz. 

Kitabnnıza alaka göstererek askerlik tabirlerin.in türk
çelerini koymakta l>ize yardnnlarmı esir.gemiycn ve bu hu· 
susta Harb Akademisine ica;b eden emirleri veren Genel 
Kurmay Başkanlığımıza kitabımızın bu başlangıç yazıSinda 
kııekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Elinizde bulunan bu eserde mevcut ve her gün muhte· 
lif vesilelerle lrullanılmnkta yani yaşamakta olan !,elime. 
!erin birçoğunu ansiklopedilerde, lmmuslardn, hatta en mü
kemmel teknik lugatlerdc bulmanız imkansızdır. Bu bakım
dan kitabımız yalnız mühendislere, mütercimlr:rc, tacirlere 
değil, askere, dilcilere, üniversite ve lise talebesine, bilgi ve 
hayatla alakadar bütün insanlara, bilgilerini sistematik bir 
tarzda genişletmek istiyen herkese lnzımdır. Hele meslekt 
ve teknik mütercimlerin en çok muhtaç olacakları bir :ki· 
taptır. Seyyahlar, iş adamlan, istisnasız herkes bu mevzu 
ve ihtiyaçtan uzak kalamıyncaklardır. 

VI 

Adrese dikkat: 

• 11' ~ . .. .. • • • \1 ... ~ • ' , • ~ 

Galata NECATiBEY caddesi No. 92. T.clefon!'"'400S8 
ABDULVAH IT ruRA'N • 

Büyük lugatten nasıl istifade 

edeceksiniz ? 

Bu muıızzn.m oscrden isfünlıe ~·ollarmızı. vcncrğtmiz bir 
mi.sal li1.erinde kısaca c.n!atmak fnydnlı olacaktır. 

Eserden :üç şekilde istifade roehileeeğinizi ''Büyük liignt na.. 
ııtl ve 'niçin huzırlandı ?" bahsinde söylemiştik. Bunları birinci 
plan§ üzerinde tatbik edelim: 

1 - Hangi mC\'zua ah olduğunu bıldiğinlz, fakat adını ha
tırlıynma.dığıruz bir şey ·yar. Bunu öğrenmek :istiyorsunuz. r"nr. 
zedclim ki bu da "burun ckillcrl,, ne nittir. Bunun insanla ali
kad:ır oldUh'U da belli. E._. rimizin plimıılara ait olan fihristin· 
den "İnsan mevzıılnrı" na ait olanlarına b:ıknra.k birinci pliuışta. 
ki burun şekilleri içinde nradığmıza yaklaşan şekli bulursunuz. 
Farzec.lclim ki bu n ile i~nrct edilenidir. Burun şekillerinin re
simde gründüğil gibi umumi rakamı 2:! olduğuna göre.' bu pliı.nşı 

fokip eöen kelimeler kısmındıı 22 yi bulup n kısmına bakınca: 

Bu şekildeki buruna türkçede Uall.ık lmruıı; (22. F:) e ba
lrnrsanız, fr.a.ıısızcnda le nrz rdrou.,se: (2.?. İ:) ye göz ~czdirir
s .. niz, ingilizcC'de tlıc snub nosc dendiğini: (2'?. A:) da da Alman
ların clic tubııase dediklerini görUrsünib:. 

Bu misallerin gerek 1iır'tçe ve gerek ingilizceıılndc ( ) için. 
de göreceğiniz kelimler bu § kıl burunlara vcıfü•n başka isimle· 
ri veya .izahını gösterir. 

Bundan da anlamış bulunuyorsunu7. ki, rscrimizde esas nu
maralardan sonra konuhn r: frnncıızr-:ıl:ıra, t: ingillzcelere. A: 
da. nlman"aln.rn işa!'cllir. l arctkr kısmına bakınız) 

Şayet bir numaranın • hırun şf kili rindl' olduğu gibi - tt-.. 

!crrUalı varsa onlar da a b e gibi harflerle gösterilmiş ve her 

VII 

j 

Vak~t Kitape~f 
Düu ve yarın tercÜ 

külliyatt 

No, 31-40 4 CÜ serİ 
31 Rasin külliyatı 'IV 
32 Metafizik 
33 !skcnder 
34 Kadm ve oosyalizn' 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 }'ilo:ıofi ve 'Sanat 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Ruhi mucizeler 

Bu serinin fiatJ 6.50 il< 
Hepsini alanlara yüzde 20 

to yapılır. Kalan 5.20 ) 
120 kuruşu peşin almafll 

baklsi ayda birer ıırn 

Uzere dört taksite bağlanır· 

ürolog Or. Kemal O 
t rır:ır ~ oııarı, deri '\'C rrc11P 

t:ılıklnrı mülch:ısc;ı!öl 
1 Tiinelbaşı 1sliklül c-nd•lr5 ,ı 

3&0 Hur a pazarı Ü<>IÜ 'f~I 



HABER - Aipm POltul 11 

MUSHil ŞEKERi teairi kat'i, ahım kolay en iyi :nüahil şekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. 

BASUR MEMELERiNDE 
lstanbul Defterdarhğından : 

il&.._ ... ..... JDOtWeri .. 
~ ~lfelr, hem limıba ile a. 
~· Mazut sarfiyatı çok 
~ dir. Yaf aarfiyatt bir 
tt da • kullanıth, sağla;. 

1alukbdır 
t.b.io1c ... ıi.t İate7iniz. 
~ .. munu acentalıtı 
~: TM • AYl'Upll 
~ tiı4r.tL intani.al 

.............. il. 

PATl'nın 
devam il 
tatbikı 
ile 

ŞIFAYI EDiLi R 

Köylü elbiseıeri 
lstanbulda Bahçekapıda 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarında 
&tden 

uunıarası 

u 

" 48 

A~dakl ffatlarla satılmaktadır: 
ince Kaim 

Ço!aldden ıaJ'AllNll ;&)'aktan 

400 
400 

llaruş Karuı 

320 M3 
585 620 

Karacller. 06brek, tat 
kumlarından mütevellit san
cılarını, damar sertlikleri 
ıi~dc §İkıyetleriniıi 
URINAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ürilı 

ve oksalat gibi maddeleri e 
rıtir, kanı temiıler, leııet. 

h~. alınması kolaydır. Ye
meklerden sonra yanm bar· 
dak su içerisinde alınır. 

OKSOROK, ICZLE ! DUIAL ICÇEI J 

BUtUn bir hayatm tecrUbeat, bu tedbi
rin kuaursuz ve tam tealrinl lapat eder. 
Bay M. Jt. )'Uı7or, "JNitan eo •ne 
evvtl, >Hlttm ..a. GeHJIU A~ 
y&Jdl&Pull tafttttnıttt! i!ltt ytkdafl tıı_ 
mal etuttm zaman mUlhlf ancılarla 

kıvnuuJOrdum. ıcn ıstırekll atnıanmı 

bir dellkU AU.OOCK yaln.Ue tama
men ıeçlrdt. Bu )'aJa1an karm nealeal, 
romatısma, mat..ı yorgunJutunda kul· 
laadm, _.. ............ .......sm Sor. 
dlm. KDtldt mı &lnmDdaD Jcmuu. 
JOI' ..,. 111&tlkten mtm.b otk~ 

nız dellkll Au.vocx yakJde bala." 9llkQn bulUl'IWlua.S&otıtı adıht aıcak. 

lığı OTOMA TIK BlB JIA&U Gllll &lft1&D 19r1D etnfm& ,ayarak kam Ula. 
rlk eder.Ve bUtlln atnlatr W7fB chteder. DelUdl Al..l.CJOOk 1*91 Eesane. 
terde 17 ,5 kuruı. 

Şehir hatları vapurları kahve ocakları 
1 Haıiran 1939 dan itibaren bir sene müddetle açık arttırma De 

kiraya verilecektir. Arttirma 18151939 saat 14 te Denilhanlc Ka· 
mara Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat lAmndır. Şart. 
lan öğrenmek için herJQn melkOr aervise müracaat edilebilir. 

1 

....................... ! .......... 

Hesap 

1072 

2428 

1809 

2145 

1825 

1404. 

2369 

1994 

1483 

ıoee 

1097 

2881 

693 

3064 

431 

2589 

1703 
26U 
2641 

1816 

222 

569 
87 

1008 

1473 
534 

'1:17 

92 

605 

H 

lUI 

14 

28 

28 
416 

117 

225 
448 
662 

935 

" 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

.. 
" 
.. 

" 

" 

" 
.. 

,, 
.. .. 
.. 
.. 

935 

" 

.. .. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 
.. 

" 
936 

.. 
936 

.. 

.. 
" 

" 
.. 
" 

937 

.. 

.. 
•• 

.. 
•• 

" 
936 

" 

ihbarname Kazanç 
No. 
16/90 

1414 

14119 

14120 

14111 

14/30 

14112 

17175 

14117 

14113 

17181 

1413 

14135 

14141 

14123 
17158 
1115 

21117 

14146 

1"'51 

14124 

1418 
18183 
5161 

19167 

20169 

18175 
21138 

18112 

21159 
29165 

3161 

26176 

26171 

26174 

17152 

3';129 

1$114 

2111 

13118 
11147 

18110 

17150 

22174 

16123 
16159 
16197 

24 42 

17 96 

37 74 

19 78 

10 50 

8 21 

8 15 

8 83 

24 ıs 

21 87 

159 08 

6 Ol 

36 48 

19 69 

8 37 
7 47 

43 03 

19 38 

10 80 

6075 

7 80 

21 CY1 
5 6.1 
9 34 

o 76 

18 16 

25 56 
95 65 

2260 

3 00 
20 85 

4 13 

1 'l:l 

13 47 

2 73 

o 63 

51 64 

67 50 

4 50 

5625 

11 25 
3988 

4 34 

o 41 

1 13 

o 19 
6 43 

'73 

Buhran 

4 82 

3 59 

7 54 

3 96 

2 10 

1 64 

1 63 

1 77 

4 83 

4 37 

31 82 

1 22 

7 30 

3 94 

1 67 
1 49 
8 61 

3M 

2 16 

12 16 

1 56 

4 21 
1 13 
1 87 

o ıs 

3 63 

5 11 
19 11 

4 50 

o 78 
5 97 

o 83 

o 25 

2 69 

o 55 

o 14 

10 33 

13 50 

o 90 

11 25 

2 25 
7 88 

o 87 

o 08 

o 23 

o 04 
2 32 
1 09 

Zam Adresi ve işi 

o 70 
5 37 

o 74 

Ayazma iskelesi 12112 de ker~ 
teci deposu Ali 

H.H. Şekerci 11 Kahveci Bay. 
ram 
Ayaıma C. 319 arpacı Torun Z. 

Ali 
Ayazma caddesi 196 kahveci 

Kadri 

K. Pazar Hayrettin 33 manav 
ve kesekağıtçı Ahmet 

Yavuz Sinan Unkapanı 45 sa~'l 
da lcarcı Mustafa 

K. Pazar Hayrettin 43 f mncı 
Marko 

San Demir K. ~me 1 sayıda 
Berber Hüseyin 
Ayazmakapı cami 253 kahveci 

Abdullah 
Arapçşne 21 No. da kahveci 

Salih Osman 

San Demir Kıble ~e 24 
Meyhaneci Ahmet Hamdi 

H. Hayrettin Şekerci 3 ahçı 
Hüseyin, 
Şehdavut han 1411 kurabiyeci 

Koca Mehmet, 
Kutucular 42 kutucu sokağı ku· 

tucu Yakup kutucu 

Hacıkadm C. 103 Hallaç Osman 
Hacıkadm C. 29 berber Ahmet 
Zindankapı Çardak 55 Patates 

tilccan Yako Hacı Yuvan oğlu, 
R. Paşa çavuş başı han 16 ko

misyoncu Ismail Hakkı 
Baltacı han kapısı askıcı Hüse.. 

yin oflu Ali 
Canbu H. C. 64 Sabuncu Meh· 

met oflu Halil 
C~i Serif S. 34 kömürdl Ah· 

met 

Hatapkapı 3 çama§II'Cl İbrahim. 
Hacıkadm 110 hallaç Ali 

• • " Nezir oğ-
lu 

K. Pazar H. Hayrettin Zl Ma· 
nav Abdullah 

R.P. Balkapan han 55 aynacı 

An jel 
Papaqlu han S. 15 ahçı Abdo 
Zindankapı C. 62 komi~yoncu 

Kosti, 
Rüstem paşa çıkmaz buğdaycı· 

lar 25 No. da yemiş deposu Faik 

Kıble çeşme C. 5 helvacı Emin 
Yavuz Sinan ayazmakapı 1 ye. 

mişçi izzet 
Yavuz Sinan araJ)CeŞme Zl kö· 

mürcü lsmail 
Hacıkadm caddesi 3911 Mustafa 

ollu Hüseyin 
2 42 Hacdcadm C. 39 Mustafaoğlu 

' 
9 30 

12 15 

Muharrem 
Yavuz Sinan K. Pazar C. 3511 

Bakkal Yusuf oğlu Yacar, 
Yavuz Sinan Unkapam 1915 

Mısırcı Halil 

Zindankapı yoiturtçu 11 ~.arıda 
yumurtacı A vram 
Zindankapı caddesi 51, 5111 

Fıçıcı Yordan 
Yavuz Sinan Unkapanı 1915 

mısırcı Halil 
Zindankapı caddesi 51, 5111 

Fıçıcı Yordan, .. " .. 
Zindankapı çardak Helal han 4 

komisyoncu Hüseyin oğlu Eyüp 
O 78 Yavuz Sinan Pnk;ıpanı 19 3 

o 41 

1\1 ı ırcı Halil 
Ya\ uz Si narı kazancıbr 3 ahçı 

Hikmet ve Fatma 
Hacıkadın C. 311 çorbacı !sınan 

Ozeren 

" " .. 
1 29 Demirtaş kıble çeşme 10012 
O 71 Sandemir kıble çeşme 2111 kun 

duracı Ahmet 

K. Pazar maliye ou~esi mfil"eltefterinc!~ yu!canda adı, i~i ve es!d adresleri yazılı ec:has y~i adresleri. 
ni bildirmemiı ve yapılan araıtmnalarda da bulunamamı, olduklaruldan hizalannda gösterilen senelere 
ait kaıanç vergisi ve zam1anıu havi ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edilmemiştir. 

Hukuk Usulü muhakemeleri bn\uıunun 141·142 inci maddesi hükmüne tevfikan tebliğ ferine geçm5 
Ozere br.fiı.et Dan olmmr ... (S38)J / 1 

• 



e RCA 911 it ı.wddi 

(;' , 

Dalma birinci oldu§u gibi, RC A, .. 1939 
radyo çeşit:lerinin yeni satış fiatlarını 
birinci olarak ilana muvaffak olmuştur. 

Bu harikulade radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi şüphesiz bula-. 
caksınız. 

Fiat:ları ise, elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni RC A radyonuzu seçmek için art:ık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FiATLARI 

s ay taksitle 

modeli T. L. 35.

" 50.-

RCA 86 X-4 

12 ay taksitle 

RCA Niagara 

RCA 98 

RCA 911 

RCA 912 

RCA 911 - K 

RCA 912-K 

911 - u 

BOURL 

• 

• 

• 5 lambalı 

• 8 • 

.. 11 • 

• 12 " 
• 11 • Mıbllyell 

• 12 • • 

• 70.-

" 115.

n 170.-

" 225.

)) 270. -

1> 305. -

1) 

• 11 .. RaOograaıeıon " 
• 12 • il 

• 15 

BiRADE· Lt 
l.~. T AN BUL - ANKARA - İZ M 1 R 

O RC.A 912 U ı.wddi 

••• 

e RC.A 912 ~' 


